
Előterjesztés 

a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 18/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: elszámolás 

3. melléklet: támogatási szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletében 

a Bicskei Torna Club Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére 20.000.000,-  Ft vissza 

nem térítendő támogatást biztosított működési költségként, közfeladatai eredményesebb 

ellátása céljából. Az Egyesület kiemelkedő céljai közé tartozott a meglévő létesítmények 

fejlesztése a biztonságosabb működés érdekében, továbbá a színvonalasabb sporttevékenység 

megvalósítása, az egészséges életmód biztosítása a sportolók részére. 

Fentiek értelmében az Egyesülettel a támogatási szerződés létrejött, amelyben az elszámolással 

kapcsolatos feltételek rögzítésre kerültek (3. melléklet). 

 

Az Egyesület a szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és 

szakmai beszámolót hivatalunk felé benyújtotta, amelyet a pénzügyi és költségvetési iroda 

megvizsgált. 

Az elszámolások ellenőrzése során megállapításra került, hogy az Egyesület a támogatás 

összegével elszámolt, az elszámolás megfelel a szerződésben foglaltaknak.  

 

Bicske, 2022. 02. 02. 

 

Bálint Istvánné 

                    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 18/2022.  előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Torna 

Club Egyesület részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 20.000.000,- 

Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 













MEGHATALMAZÁS 

Alulírott Tessely Zoltán (születési hely, idő: , anyja neve: , személyazonosító 
igazolványának száma: , lakcím: ), a Bicskei Torna Club Egyesület (cím: 2060 Bicske,
Kerecsendi Kiss Márton út 2., adószám: 19820088-2-07) képviselőjeként

meghatalmazom 

Mácsik Mariannát (születési hely, idő:  anyja neve: , személyazonosító igazolványának
száma: , lakcím: ), hogy az MLSZ-TAO, MKSZ-TAO, EMMI és Bicske Város

Önkormányzata felé benyújtandó elszámolási dokumentumokat záradékolja és amásolataik hitelességét aláírásával igazolja.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Bicske, 2021. év július hónap 26. nap

, �A CLUB 
Egy sület 

2060 Bicske, Kerecse ,di Kiss Márton utca 2. 

Adószám: 19820008-2-07 

B3 Takarék: 73605113-10211971 

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.: 

�l��;á:����·�·�·�·��············ .... ......... J. .. � ...
Lakcím: . Szem. ig. szám.: 

meghatalmazott

Tanú 2.: 
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