
Előterjesztés 

Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott 
támogatások elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 209/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vida Krisztina 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – elszámolás 311/2015. (X.28.) Kt. hat. 
- 3. melléklet – elszámolás 4/2016. (II.10.) Önk. rendelet 
- 4. melléklet – megvalósíthatósági tanulmány 
- 5. melléklet – ásványvízzé minősítés 
- 6. melléklet – törzskönyvi anyag 
- 7. melléklet – kamerás vizsgálat 
- 8. melléklet – hidrogeológiai szakértői vélemény 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 311/2015. (X.28.) Képviselő-testületi 
határozatában Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 4.138.916,-Ft 
támogatást biztosított. 

Ezenfelül Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.10.) Önk. rendeletében 
a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 3.000.000,-Ft támogatást 
biztosított működési költségként, a szivattyú egyszeri ki és beépítésének és a kút 
fertőtlenítésének érdekében. A Támogatott a teljes összeget nem használta fel, kéri további 
működési költségre való felhasználását, amely 315.126,-Ft. 

Fentiek értelmében a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft-val a támogatási 
szerződések megköttettek, melyekben az elszámolással kapcsolatos feltételek is rögzítésre 
kerültek. 
 
A Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft a szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően a támogatási összegekről a pénzügyi és szakmai beszámolókat Hivatalunk 
benyújtotta, melyeket a pénzügyi és költségvetési iroda megvizsgált. 

Az elszámolások ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatási összegekkel 
határidőben elszámolt, az elszámolások megfelel a szerződésben foglaltaknak. 

 
Bicske, 2017. június 29. 

Pálffy Károly 
                  polgármester 
 

 



1. melléklet az 209/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott 
támogatások elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 

1. a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft részére nyújtott 4.138.916.-Ft 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót elfogadja. 
 

2. a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft részére nyújtott 3.000.000.-Ft 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 
3. Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. kérelmének helyt ad és a részére 

nyújtott fel nem használt 315.126,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 
felhasználását 2017. december 31-re, elszámolási határidejét 2018. március 31-re 
módosítja. 

Határidő: 2017. augusztus 10. 
Felelős: polgármester 
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