
Előterjesztés 
Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről 

1. előterjesztés száma: 77/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – támogatási szerződés-tervezet 
- 3. melléklet – kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A Bicske Barátok Egyesület azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy 
támogassuk egyesületük működését.  
 
Az egyesület jogelődje 1984-ben alakult Bicske Barátok Köre néven. Bejegyzett kulturális 
egyesületként 1999 óta tevékenykednek. Alaptevékenységük helytörténet, honismeret és 
kultúra.  
2018. évben tervezik a Szülőföldünk könyv sorozat harmadik részének kiadását. 
Hagyományaiknak megfelelően folytatni szeretnék a Kárpát-medence és Magyarország 
művelődéstörténeti emlékeinek, természeti kincseinek helyszíni megismerését. Szorgalmazzák 
zenei és képzőművészeti rendezvényeik megtartását. Zenetörténeti sorozatuk 10. alkalommal 
jelentkezik, idén Debussy élete és zenéje lesz a program. Wegenast Róbert festőművész, 
díszlettervező életmű kiállítását a Bicskei Napok keretében szeretnék megrendezni, vendégük 
lesz a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar is. 
Rendezvényeikre nem csak saját tagságukat mozgatják meg, hanem sokan vendégként 
látogatnak Bicskére. A mintegy 170 tagból, körülbelül 100 főt tudnak aktívan mozgatni a 
különböző rendezvényeikre. 
 
Az Egyesület szerény körülmények között gazdálkodik, bevétele tagdíjból, az adó 1%-ból, 
adományokból és esetleges pályázatokból származik. Azzal a kéréssel fordultak Bicske Város 
Önkormányzatához, hogy az Egyesület működéséhez a képviselő-testület anyagi támogatást 
biztosítson. 
 
Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 300.000,-Ft-tal támogassa az egyesületet. 
 
Bicske, 2018. március 13. 

Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet az 77/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicske Barátok Egyesületet 300.000,-Ft-tal a 2018. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Barátok Egyesülettel kötendő, a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018.04.15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. melléklet az 77/2018. számú előterjesztéshez 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban mint támogató) 
 
másrészről Bicske Barátok Egyesülete (székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 20., adószáma: 
18490736-1-07, számlaszáma: 10102914-41347400-00000003, képviseli: dr. Végh Róbert 
elnök továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata  – az ……………….. Önk. 
rendelet/Kt. határozata alapján  - a Bicske Barátok Egyesülete részére 2018 évben 300.000,-Ft  
azaz: háromszázezer forint támogatást nyújt. A megállapított összeg folyósítása 2018. 
…….… ..-ig megtörténik.  
A támogatás csak és kizárólag közhitelűen igazolt működési költségként használható fel.  
 
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott  az 1./ pontban megjelölt célok költségeiről az 
Önkormányzat felé legkésőbb 2019. március 31-ig köteles írásos és  – a számlák eredeti 
példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával – pénzügyi 
beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla összegéből 
300.000 forint kizárólag az ……………… Önk. rendelet/Kt. határozat pályázati támogatás 
elszámolásához került felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a 
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, 
melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi 
teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően nyilatkozik 
arról, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta fel, az 
elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. A 
felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 
 
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének 
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, határidőre nem számol el, akkor részben 
vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítást követő 8 
napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048 számú 
költségvetési elszámolási számlára köteles a visszautalást teljesíteni. A tárgyévre 
jóváhagyott önkormányzati támogatása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az előző 
évi elszámolás teljes körűen nem történik meg. A támogatott tudomásul veszi, hogy az 
előző évi elszámolási elutasítása/elmulasztása esetén a pályázati eljárásból 3 évig 
kizárásra kerül.  
 
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizze. 
 
6./ Ezen megállapodás 2018 évre érvényes. 
 



7./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy 
támogatója a Bicske Város Önkormányzata. 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati 
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
9./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. (4 eredeti példányban készült: 2 pld. 
támogató, 2 pld. támogatott). 
 
 
Bicske, 201... …… … 
 
 
 
     Bicske Barátok Egyesülete                                  Bicske Város Önkormányzata 
             dr. Végh Róbert                                                            Pálffy Károly 
                    elnök                                                                        polgármester 
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