
Előterjesztés 

A Bicskei Fúvózenekari Egyesület és a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk Együtt!” projekt részére nyújtott 

támogatások elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 98/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vida Krisztina 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – I. határozati javaslat Bicskei Fúvózenekari Egyesület 
- 2. melléklet – II. határozati javaslat Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér 

Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk együtt!” 
projekt 

- 3. melléklet – Bicskei Fúvózenekari Egyesület elszámolása 
- 4. melléklet – VJGSZ „Ünnepeljünk Együtt!” projekt elszámolása 

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: 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.10.) 
önkormányzati rendelete 

- 197/2016. (VI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletében 

 a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletében a Bicskei Fúvószenekari Egyesület 
részére 250.000,-Ft; 

 a 197/2016. (VI.29.) Képviselő-testületi határozatban a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk 
együtt!” projektje részére 200.000,-Ft 

támogatást nyújtott. 

Fentiek értelmében a Bicskei Fúvószenekari Egyesülettel és a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziumával a támogatási 
szerződés megköttetett. 
 
A Bicskei Fúvózenekari Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználási köre 
kizárólagosan a köztiszteletben lévő kulturális események támogatása volt. A szerződés 
aláírásra került Pálffy Károly polgármester és Csizmadia László karnagy/testületi elnök urak 
által. Ezt követően a karnagy állapota hosszú betegség után válságosra fordult, majd tragikus 
módon elhunyt. Így a beszámolási kötelezettségnek Grósz Mónika választott elnök tett eleget.  
 



Az Egyesület számára megállapított 250.000,-Ft pénzösszeg egy részét az 2016. évi augusztusi 
zánkai tábor egy részére fordították. A fennmaradó összeget pedig a 2016. október 23.-i városi 
ünnepélyen a Fúvózenekar fellépésre, illetve a 2016. december 18.-i a Bicskei Művelődési 
Központban a hagyományosan megtartandó decemberi koncertjükre, ahol Csizmadia László 
néhai Fúvózenekari mester emléke előtt tisztelegtek.  
 
A Bicskei Fúvószenekari Egyesület a szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatási 
összegről a pénzügyi és szakmai beszámolót Hivatalunk felé 2017. március 30. napján 
benyújtotta, melyet a pénzügyi és költségvetési iroda megvizsgált. 

Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy az elszámolás megfelelt a 
szerződésben foglaltaknak. 

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
32 tanulója 3 tanár vezetésével 2016. november 9-14-ig Lengyelországban, Chorzów 
városában, az ottani katolikus általános iskola és gimnázium vendégeként vettek részt a Lengyel 
Függetlenség Napja alkalmával tartott iskolai rendezvényeken az „Ünnepeljünk együtt!” 
projekt keretében.  
 
A projekt fő az életre szóló élmények megszerzése mellett, a tanulók angol nyelvtudásának a 
fejlesztés és megismerkedésük a lengyel nép vendégszeretetével. A diákok őszi lengyel útja 
során igen színes programokban vettek részt, többek között városlátogatás a csehországi 
Brnoban, a szlovákiai Pozsonyban a lengyelországi Katowice és Krakkóban, múzeumlátogatás 
az auschwitzi haláltáborban és a wieliczkai sóbányában. A tanulóknak rengeteg alkalom nyílt 
a lengyel diáktársal való kommunikációra, ahol az angol nyelvtudásokat gyakorolhatták.  
 
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma a 
szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és szakmai 
beszámolót Hivatalunk felé 2017. március 28. napján benyújtotta, melyet a pénzügyi és 
költségvetési iroda megvizsgált. 

Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy az elszámolás megfelelt a 
szerződésben foglaltaknak. 

Bicske, 2017. április 20. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

  



1. melléklet az 98/2017. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 
nyújtott 250.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

Határidő:  2017.04.26. 
Felelős:  Polgármester 

 
 
 
2. melléklet az 98/2017. számú előterjesztéshez 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Székesfehérvári SzC Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
„Ünnepeljünk együtt!” projekt részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Székesfehérvári SzC Vajda János 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk együtt” projekt részére nyújtott 200.000.-Ft 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolót elfogadja. 

Határidő:  2017.04.26. 
Felelős:  Polgármester 
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