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ELŐTERJESZTÉS 
A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi 

Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete márciusi ülésen döntött a 
biatorbágyi civil egyesületek támogatásáról, ezzel egy időben rögzítette, hogy a BIA-
VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo 
Alapítvány támogatásáról külön határozatban fog dönteni. Ennek oka, hogy a két egyesület a 
tavalyi elszámolásából kiderült, hogy a covid helyzetre való tekintettel a 2021. évi 
támogatásuk egy részét átcsoportosították a 2022. évre. A testület az idei támogatásukat 
ennek figyelembevételével tárgyalja újra. 
Fentiekhez hasonló eset történt 2020-ban, amikor a Szakály Mátyás férfikórus és az 
Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület nem tudta megszervezni rendezvényét és a 
kifizetett támogatási összeget nem használta fel. Akkor a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a két egyesület fizesse vissza a támogatást és ismételten nyújtsák be kérelmüket. Ennek 
pénzforgalmi oka volt, hiszen kevesebb támogatás nem fizethető ki, mint amiről a képviselő-
testület határozatában dönt. 
Az eltérés a jelenlegi helyzettől  az, hogy 2020-ban a két egyesület ( Szakály Mátyás Férfi 
Kórus, Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület) nem költötte el a megítélt támogatást, de 
nem a pályázott programjukat szerették volna áthozni a következő évre, hanem új 
programokat valósítottak volna meg. A következő évi pályázatukat pedig úgy alakították 
volna ki, hogy a vissza nem fizetett támogatással csökkentették volna az aktuális 
pályázatukat.  
Az idei kérelmek viszont arról szóltak, hogy az elmaradt programokat mind a két egyesület 
ebben az évben valósította volna meg, a tavalyi támogatás terhére.  
2020. évben további hasonló civil kérés volt, a Magyar Fatshani Wing Chun Egyesület bár 
elköltötte a támogatás összegét, amit a házi versenyük szervezésére kértek (kupák, érmek, 
oklevelek stb.) de a versenyt nem tudták megvalósítani, ezért kérték, hogy a következő 
évben két versenyt szerveznek majd, s hogy akkor használhassák fel a már elköltött 
összeget, azt ne kelljen visszafizetni. A testület az ő esetükben úgy határozott, hogy 
elfogadja a beszámolót, s a következő döntésnél ezt a körülményt figyelembe véve fog 
dönteni a támogatásról. Az egyesület 2021-ben a tavaly elköltött 300.000 Ft támogatása 
miatt 200.000 Ft-vel kevesebb támogatást ítélt meg, a teljes kérelmet a házi versenyre kért 
támogatással csökkentve. 
Látható, hogy pontosan olyan eset, mint a mostani még nem fordult elő a civil pályázatok 
elbírálásánál, hasonló esetekben a támogatás visszafizetése, vagy a következő évi 
támogatás részleges csökkentése mellett döntött a testület. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét 
figyelembe véve hozza meg döntését A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő 
Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról.  
 
Biatorbágy, 2022. április 14.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022. (IV. 28.) határozata 

A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi 
Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról 

  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra 

és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról szóló 

előterjesztést, és a következő döntést hozza: 

1. A  Bia- Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesületet ………………………. Ft 

összeggel, a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítványt ……………………………… Ft 

összeggel támogatja. A támogatások összegét a költségvetés tartalmazza, 
2. a támogatás átutalása (kifizetése) egy részletben történik, 2022. május 31-ig, 
3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a jegyzőt az 

ellenjegyzésükre. 

 
 
Határidő: május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
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