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ELŐTERJESZTÉS 
 

A magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 
kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 1/B. 
mellékletének 1. pontja alapján: 
 
Átruházott hatáskörben Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság „Dönt a nem 
biatorbágyi székhelyű szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatási 
kérelmeiről.” 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete a támogatási 
kérelmeket az alábbi eljárási rendben szabályozza: 
A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit 
egységesen a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság munkaterv szerinti 
márciusi és októberi ülésén tárgyalja. 
 
A 2019. évben a helyi önkormányzati választások miatt október hónapban nem 
került tárgyalásra a fenti napirend. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a beérkezett kérelmekről! 
 
Biatorbágy, 2019. november 19. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
melléklet: támogatási kérelmek 
 

  



 

 

„A” 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottságának 
…/2019. (XI. 26.) határozata 

A magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 
kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek 
támogatási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi szervezet(ek)et javasolja 
támogatni: 

1. ………..Ft összeggel, a 2019. évi költségvetés ………………….. keret 
terhére, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a 
Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 
 
________________________________________________________________ 
 

„B” 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottságának 
…/2019. (XI. 26.) határozata 

A magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási 
kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek 
támogatási kérelméről szóló előterjesztést és a kérelmeket nem támogatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet, Szervezési Osztály 
 



Szervezet neve Támogatási cél Támogatási összeg Előzmény

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál (2020. február 22.) 200.000 Ft minden évben támogatási kérelmet nyújt be, ezidáig nem támogattuk

Bözödújfaluért Egyesület Bözödújfalu (Erdély) templomtornyának újjáépítésére nincs összegszerű kérés
 a torony felépítése hátra van, az alapozással, templomhajóval elkészültek
 nem határoztak meg támogatási összeget

Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány
Magyar Légimentő Szolgálat 
technikai eszközeire műszervásárlásra

nincs összegszerű kérés
az alapítvány korábban a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére gyűjtött, 150.000 Ft 
támogatást nyújtottunk 2018. októberi döntéssel

Országos Egyesület a  Mosolyért Közhasznú Egyesület Budaörsi Mentőállomás elavult és hiányos eszközeinek pótlására nincs összegszerű kérés az alapítvány korábban a Budaörs Mentőállomás részére gyűjtött, 150.000 Ft támogatást 
nyújtottunk 2018. októberi döntéssel

Körös Gyöngyei Alapítvány
Körösök Menti Levelezős Verseny 
(országosan meghirdetett matematikai és magyar nyelvi általános iskolai 
versenyek díjazására)

nincs összegszerű kérés korábban nem nyújtott be támogatási igényt, iskolai alapítvány
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