
1 
 
 
 

Előterjesztés 
 

Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 
 

 
1. előterjesztés száma: 417/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet – Támogatási szerződés - tervezet  
 3. melléklet – BVRNÖ kérelme 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
        - Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke azzal a kéréssel kereste meg 
önkormányzatunkat, hogy nyújtson támogatást a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda (a 
továbbiakban: Tanoda) 2018. december és 2019. január, február havi működéséhez.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Mentsvár Alapítvánnyal közösen, pályázati forrásból 
működteti a Tanodát már 2016 óta. A támogatott időszak 2018. november végével lejárt.  

A Tanodában folyó munka a halmozottan hátrányos helyzetű családok segítésére irányul és első 
sorban roma gyermekek iskolarendszeren kívüli fejlesztését, korrepetálását, 
kompetenciafejlesztését, idegen nyelvi felkészítését, valamint szabadidős programok 
szervezését tűzte ki célul. A támogatott időszak leteltével a Tanoda fenntartását önerőből a 
Nemzetiségi Önkormányzat nem tudja megoldani, ezért kéri önkormányzatunkat, hogy 2018. 
december és 2019. január, február hónapokra a működési kiadások fedezésére biztosítson 
támogatást. A támogatásból a Tanodában dolgozó pedagógusok bérét egyenlítenék ki. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassák a határozati javaslatot a Tanoda 
megfelelő működése érdekében. 

 

Bicske, 2018. december 6. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
   polgármester 



2 
 
 
 

1. melléklet a 417/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 2.000.000,-Ft keretösszeggel támogatja a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda működtetését 
a 2018. évi költségvetés 31. melléklet 25. soron szereplő működési bevételből származó 
többletbevételen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018. december 20. 
Felelős:  polgármester 
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2. melléklet az 417/2018. számú előterjesztéshez 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS – tervezet 
 

 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban: mint támogató) 
 
másrészről Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske, 
Hősök tere 4. adószáma: 15763349-2-07, számlaszáma: 11736020-15763349, képviseli: 
Németh Tibor elnök továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata  – a ../2018. (…..) sz. Kt. 
határozata alapján – Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Kerecsendi 
Kiss Márton Tanoda 2018. évi december havi és 2019. év január, február havi működési 
költségeire ………….,-Ft azaz, ……………….. forint támogatást nyújt. A támogatási összeg 
folyósítására jelen szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül kerül sor. 
A támogatás kizárólag a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda  2018. év december és 2019. év 
január, február havi működési költségeinek kiegyenlítésére használható fel.  
 
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott  az 1./ pontban megjelölt támogatás 
felhasználásáról az Önkormányzat felé legkésőbb 2019. június 30-ig köteles írásos – a számlák 
eredeti példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával –, 
pénzügyi beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla 
összege a ../2018. (……..) sz. Kt. határozata alapján nyújtott pályázati támogatás 
elszámolásához került felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a 
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, 
melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik, és melyek 
pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően 
nyilatkozik arról, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta 
fel, az elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. 
Nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok 
rendelkezései szerint jár el. 
 
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének 
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, illetve határidőre nem számol el, akkor 
részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítását 
követő 8 napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048 
számú költségvetési elszámolási számlájára köteles a visszautalást teljesíteni. Támogatott 
tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott önkormányzati támogatása felfüggesztésre kerül 
mindaddig, amíg az előző évi elszámolás teljes körűen nem történik meg.  
 
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
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6./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy 
támogatója Bicske Város Önkormányzata. 
 
7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati 
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
8./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. (4 eredeti példányban készült, melyből 
2 pld. támogatót, 2 pld. támogatottat illeti). 
 
 
 
Bicske, 2018. ………… …                Bicske, 2018. ………… … 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………….          ……………………………………………   
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata      Bicske Város Önkormányzata 
                        Németh Tibor            Pálffy Károly 
                               elnök                                                              polgármester 
                                 
                                                                                          
 
 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
                           Fritz Gábor                                                           Molnár Enikő 
                                jegyző                                                      pénzügyi és költségvetési  
                                                                                                            irodavezető 
 
 
 
 
 
                      dr.  Petrik Péter 
                            ügyvéd 
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