
Előterjesztés 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

támogatásáról 
 

1. előterjesztés száma: 110/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása:  
− Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 
− A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
− A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság 
 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola pedagógusa levélben megkereséssel fordult 
a polgármesterhez és a képviselő-testülethez. A levélben tájékoztatást adott, hogy összefogással 
az elmúlt hetekben lecserélték a közel negyven éves iskolabútorokat az iskola Prohászka úti 
épületében. 

A szülők és az iskola tantestülete mindent megtettek és megtesznek azért, hogy 260 bicskei 
gyerek színvonalas környezetben töltse tanulással töltött idejét. 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek további fejlesztéseire, 
eszközbeszerzésre az önkormányzat segítséget kíván nyújtani az iskolának, ezért a Bicskei I. 
sz. Általános Iskoláért Közalapítvány részére, - tekintettel arra, hogy az iskola fejlesztése nem 
a közfeladatai körébe tartozó ellátandó feladata -, 3.000.000,- Ft-ot biztosít. 

Bicske, 2022. 06. 24. 

 

      Bálint Istvánné 
        polgármester 
 



 
1. melléklet a 110/20212. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatásáról 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulóinak közvetlen használatába 
lévő eszközök beszerzésének céljából a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítványt 
br. 3.000.000,-Ft-al támogatja, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának összeállítására és az 
aláírására. 

 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: polgármester 
 

 



Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 3.a osztályának tanító nénije vagyok, 

lokálpatrióta bicskei. Az elmúlt hetekben a férjem munkahelyének és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálatnak a segítségével annyi bútort tudtunk az iskolánk Prohászka úti 

épületébe hozni, amellyel valamennyi tanterem és szertár szekrényeit, íróasztalait, 

irodai székeit meg tudjuk újítani. Le tudjuk cserélni a 40 (!) éves szekrényeket, 

asztalokat. Hatalmas munkát végzünk, szervezésben, fizikailag, időben is sok embert 

állítottunk az ügyünk, az iskolánk mellé. Senkinek nem feladata, senkinek nincs a 

munkaköri leírásában, senki nem a fizetéséért teszi. Hanem 260 bicskei gyerekért, 

akik megérdemlik, hogy színvonalas környezetben töltsék napjaik nagy részét. 

Ennek a feladatnak köszönhetően nagyon sok jóemberrel ismerkedtem meg, 

mindenkitől a maximális jóindulatot, segítőkészséget tapasztalhattam meg. Szülők, 

mindkét épület pedagógusai, a férjeink, gyerekeink, tanítványaink, bicskei cégek, 

vállalkozók támogattak ebben a projektben. 

Szeptembertől egy sokkal kellemesebb környezetben várhatjuk a tanévkezdést. 

De a tanítványaink ugyanazokhoz a sok-sok éves, elhasználódott, sérülés veszélyes 

asztalokhoz fognak ülni, a hasonlóan rossz minőségű székekben. Ezen szeretnék 

változtatni az Önök segítségével. 

Megterveztem az Alex Fémbútor Kft. – aminek bicskei a tulajdonosa – modern, 

ergonomikus, 21. századi igényeknek megfelelő iskolabútoraiból egy tantermet: 25 fő 

kisgyermeknek szükséges állítható magasságú tanulói asztal, hozzávaló székkel, a 

tornazsákoknak és a váltócipőknek való kisebb szekrényekkel együtt. Egy tanterem 

ára kb. nettó 3 millió Ft. Nem azt kérem, hogy a Képviselő-testület szavazza meg 

számunkra ezt az összeget, hiszen tudom, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb folyamat 

és a város lehetőségei is korlátozottak. 11 osztállyal számolva komoly összeg is. 

Abban kérem a segítségüket, hogy ötleteikkel, kapcsolataikkal, esetleg néhány 

telefonnal segítsenek hozzá annak a lehetőségéhez, hogy ha nem is mindet, de 

valamekkora összeget ebből meg tudjunk szerezni. Akár úgy is, hogy pl. egy-egy 

képviselő „örökbe fogad” egy tantermet és annak a tanító nénijének segít. 

Bízom a megértésükben! Bízom abban, hogy Önök is olyan lelkesen állnak hozzá, 

mint idáig minden bicskei, akivel összehozott a jósorsom ebben a feladatban! Annyi 

szervezetet, magánszemélyt, bajbajutottat támogatott már ez a város. Álljunk most 



mindannyian az iskolánk mellé! Támogassuk a mi iskolánkat, ahova mindannyian 

jártunk gyerekkorunkban! Legyen a Csokonaiban egyre több gyerek, ne egyre 

kevesebb! 

Járjon ez a város élen az országban azzal, hogy az iskolája és a pedagógusai mellé 

áll és támogatja őket! 

Minden kérdésükre szívesen válaszolok! 

Minden támogatást, minden ötletet nagy hálával fogadunk! 

Bicske, 2022. 06. 22. 

 

 

 

Jakabné Borostyán Krisztina 

   a 3.a osztály tanító nénije 

            06-30/277-4299 

         bokibics@gmail.com 
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