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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület kérelme 
 

A Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, melyben az egyesület keretei között az elmúlt években szerveződött és 
működő gyermek népitánc csoport fellépő ruháinak elkészítéséhez kérnek 
támogatást, mindösszesen 568.650 Forint értékben. 
A ruhákat székelyföldi testvértelepülésünkön, Gyergyóremetén előállított 
alapanyagok felhasználásával, azzal a szintén helyi ruhavarró vállalkozással 
készíttetnék el elsősorban, amely a remetei Sirülő Gyermek Néptáncegyüttes 
viseleteit is készítette pár évvel ezelőtt. 
Az egyesület a 2016. év tavaszán kiírt önkormányzati civil pályázaton technikai okok 
miatt érdemben nem vett részt, így ebben az évben önkormányzati támogatásban 
nem részesült. Az egyesület ennek ellenére minden ez évre tervezett saját és 
közösségi programját megtartotta, több esetben plusz önerő-forrásokat vállalva, 
illetve külső támogatók segítségével. Az egyesület által most kért támogatás az éves 
civil pályázható összeghatáron (600.000,- Forint) belül van. 
A tánccsoport taglétszáma jelenleg 14 fő, ebből két gyermek rendelkezik a teljes 
rend székely ruhával. A Székely Egyesület elmúlt években tapasztalható 
megnövekedett közösségi aktivitása folytán a következő években a tánccsoport 
létszámának bővülése várható, így a most elkészítendő ruhák folyamatosan 
szolgálnák „örökölhető formában” az új és/vagy kisebb táncos tagokat is. 
 A kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási összeg a 2016-os költségvetés 
civil támogatási keret még fel nem használt maradványa terhére rendelkezésre áll. 
 
Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Székely Kulturális Egyesület kérelmét 
támogassa. 
 
Biatorbágy, 2016. november 28. 
 

Varga László sk. 
alpolgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

„A” 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2016. (XII. 1.) határozata 

A Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület támogatási kérelméről 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület gyermek 
népitánc csoportja fellépő ruháinak elkészíttetéséhez ………….. Ft támogatást nyújt az 
egyesület számára. A támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. 
május 31. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 

„B” 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2016. (XII. 1.) határozata 

A Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület támogatási kérelméről 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület által 
benyújtott – a gyermek népitánc csoport fellépő ruháinak elkészíttetéséhez nyújtandó 
önkormányzati támogatásra vonatkozó – kérelmét nem támogatja. 
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