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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A Biatorbágyi Népdalkör anyagi támogatási kérelemmel fordult Biatorbágy Város 
Önkormányzatához. 
 
A kérelemben a 2018. október 6-án, szombaton megrendezésre kerülő „Népzenei Találkozó” 
rendezvényen részt vevő szereplők vendéglátásához kérnek 150.000.-Ft-ot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, és döntsön a Biatorbágyi 
Népdalkör kérelméről. 
 
 

Biatorbágy, 2018. augusztus 23. 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

Melléklet:  

- kérelem 

- határozati javaslat 

 

Összeállította: Pénzesné Szép Anna testületi ea. 
  Szervezési Osztály     
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„A” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (VIII. 28.) határozata 

 
A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 

Népdalkör „Népzenei Találkozó” rendezvényen részt vevő szereplők vendéglátásához 

kapcsolódó kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Népdalkör által 2018. október 6-án megrendezésre kerülő Népzenei Találkozóját 

………………. Ft-tal támogatja a  2018. évi költségvetés …………. sora terhére; 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 6. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Iroda, Szervezési Osztály 

 
 
 
 
 
 
 
 

„B” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (VIII. 28.) határozata 

 
A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Népdalkör „Népzenei 

Találkozó” rendezvényen részt vevő szereplők vendéglátásához kapcsolódó kérelmét nem 

támogatja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Iroda 
 

 



Feladó: "Attila Köllő" <kollo.attila58@gmail.com> 
Címzett: polgarmester@biatorbagy.hu, "szakadati laszlo" 
<szakadati.laszlo@biatorbagy.hu>, "Varga Laszlo" <varga.laszlo@gmail.com> 
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2018 Július 8 7:26:38 
Tárgy: Támogatási kérelem 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 
 
      A "Biatorbágyi Népdalkör" mint minden évben, október hónapjában Népzenei 
Találkozót szervez, hiszen ápolni, óvni népzenei hagyományainkat nem csak szép és 
nemes feladat, kötelesség is. A népzenei találkozók jó lehetőséget biztosítanak és 
azt a célt szolgálják, hogy más hasonló szervezetekkel együtt gondozzuk, ápoljuk és 
ismertessük őseink szellemi hagyatékát a magyar népdalt, népi kultúrát. Ebben az 
évben a "Biatorbágyi Népdalkör" megalakulásának 40. évfordulóját is ünnepli. A 
Pászti Miklós Alapítvány segítségével elnyert támogatási keret sajnos az ilyen 
méretű rendezvényt nem tudja finanszírozni. Azok a népdalkörök, melyek bennünket 
meghívtak az év folyamán rendezvényeikre és vendégül láttak, megérdemlik a 
viszonozást. Eddigi rendezvényeink alkalmával a biatorbágyi borászok segítséget 
nyújtottak és a "zsíros deszka" vendéglátás is megfelelőnek bizonyult, de a "40 éves 
születésnap" nem mindennapos. Kérjük Önöket, hogy meghívottainkat, vendégeinket 
egy kicsivel gazdagabban láthassuk el ezen a rendezvényen és anyagilag 
támogassanak a vendéglátásban. A 120 szereplő személy megvendégeléséhez 150 
000 Ft.-ra lenne szükségünk. Sajnos más anyagi forrást nincs módunkban 
hasznosítani, ezért fordulunk Önökhöz a támogatásért. 
 
Köszönjük az eddigi támogatást és reméljük, hogy tudják "orvosolni"bajunkat. 
 
 
                                           Tisztelettel: a Biatorbágyi Népdalkör nevében Köllő Attila. 
 


	elt_nepdalkor_tamogatasi_kerelem
	Kérelem

