
Előterjesztés 

A 2019. évi tanoda pályázatról 

 

1. előterjesztés száma: 429/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából és 

nevében az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) 

nyílt pályázatot hirdetett a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami 

támogatására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a 

támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 

(VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.), az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezései alapján. 

A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén legalább egy éve a gyermekek 

esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott szakmai feladatokat tartalmazó tanoda típusú szolgáltatást ellátók 

2019. december 31-ig történő működésének fenntartásához évente teljesítményarányos 

működést biztosító pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátása. 

A Tkr. 1. § (1) bekezdése alapján a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a 

pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a. Saját forrást nem igényel.  

A tanoda szolgálatok finanszírozása a vállalt feladattal arányos. A feladattámogatás összege 

éves viszonylatban gyerekenként 150.000 Ft/év - 160.000. Ft/év támogatás. A működési 

alaptámogatás éves viszonylatban: 9.000.000Ft - 10.000.000 Ft. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. január 10. 

 

 
Bicske, 2018. december 15. 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. sz. melléklet a 429/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
Tárgy: a 2019. évi tanoda pályázatról 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• a Kerecsendi Kis Márton Tanoda működtetése érdekében „a tanoda szolgáltatást 

működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” felhívásra pályázat 

benyújtását támogatja, 

• felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 
 

 

 

 

Határidő: 2019. január 10. 

Felelős: polgármester 

 


