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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt 2020. évi pályázaton 24 

egyesület, illetve alapítvány és 4 kiemelt szervezet kapott forrást céljai megvalósításához. A 

pályázati kiírásban rögzített január 31-ei határidőre egy egyesület kivételével minden 

egyesület elszámolása beérkezett hivatalunkba. A beérkezett anyagok néhol hiányosak 

voltak, de hiánypótlás után minden egyesület beadta a szükséges dokumentumokat.  

Az alábbi egyesületek nem használták fel a támogatásukat, s azt nem is utalták vissza 

hivatalunknak, hanem beszámolójukban kérik, hogy az összegeket az idei évben 

használhassák fel (Szakály Mátyás Férfikórus, Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület). A 

Magyar Fatshani Wing Chu Egyesület bár nem valósult meg a versenyük, de az érmeket 

okleveleket, serlegeket megvásárolták, így kérik, hogy az összeget ne kelljen vissza utalniuk, 

hanem a megvásárolt eszközöket azt az idei évben használhassák fel. Két egyesület pedig 

nem a megjelölt célra fordította a megítélt támogatást így ők azt kérik, hogy ezeket a 

megvalósult programokat, elszámolásukat kerüljön elfogadásrafogadja el a testület (Biai 

Református Templomért Alapítvány, Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református 

Alapítvány). 

 

Kérem a Tisztelt Kképviselő-testületet tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 

Biatorbágy, 2021. március 2.április 6. 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének  

../2021. (…….) határozata 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának 
elszámolásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 

való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a Biatorbágyon 

működő civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának elszámolásáról az alábbi 

döntést hozom:  

 

Elfogadom a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának 

elszámolását, az alábbi kiegészítésekkel: 

1. A Szakály Mátyás Férfikórus és az Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 

beszámolóját elfogadom, de a a fel nem használt összeg 

visszafizetésétvisszafizetése mellett kérem. , erről az egyesületeket külön levélben 

értesítettem. 

2. A Magyar Fatshani Wing Chu Egyesület , Biai Református Templomért Alapítvány, 

Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány beszámolóját 

elfogadom, de külön levélben tájékoztattaom az egyesületeket, azzal, hogy a tavalyi 

évben az Országos Verseny IV. Ifjúsági Biatorbágy Kupa sorára felhasznált 300.601 

Ft-os összeget  az idei évi pályázatánakuk értékelésénél ezt figyelembe veszemszük. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda 
 
 
 
 
 
 
         Tarjáni István 
         polgármester 
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