
Előterjesztés 

a Kerecsendi Kis Márton Tanoda ingatlan bérletéről 

 

1. előterjesztés száma: 143/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Dankó Anikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: ingatlan bérleti szerződés -1. módosítás tervezete 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Mentsvár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a Belügyminisztérium által kiírt 

„Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltató befogadása és költségvetési támogatása” 

elnevezésű pályázaton a 2021. évre vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani.  

 

Az Alapítvány a finanszírozási szerződés kötelező mellékleteként szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzését kérte a hatóságtól. A kérelem szerint az Alapítvány határozott 

időtartamra, a pályázat finanszírozási időszakára kérte felvételét a nyilvántartásba. A 

bejegyzés egyik feltétele az ingatlanhasználat jogcímének igazolása. 

 

Bicske Város Önkormányzata (tulajdonos), Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

(bérbeadó), valamint a Mentsvár Alapítvány (bérlő) 2020. 02. 05. napján három oldalú 

megállapodást kötött az ingatlan használatára, amelyben a felek határozott időre, 2020. 

december 31. napjáig rögzítették a bérleti szerződés időtartamát.  

 

Az Alapítvány úgy nyilatkozott, hogy a Tanoda működtetését folytatni kívánja, és a 

szolgáltatói nyilvántartás iránti kérelmet ismételten benyújtja az illetékes megyei 

kormányhivatalhoz. Ezért szükséges az említett bérleti szerződés módosítása. (Az ingatlan 

bérleti szerződés módosításának tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.) Az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon tekintetében 

a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, ezért kell a testületnek döntést hoznia. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 
Bicske, 2020. augusztus 27. 

Bálint Istvánné 

 polgármester  



 

1. sz. melléklet a 143/2020. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
Tárgy: a Kerecsendi Kis Márton Tanoda ingatlan bérletéről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Kerecsendi Kis Márton Tanoda Mentsvár Alapítvány (2060 Bicske, Tószeg 

utca 8.) általi működtetését 2021. évben is támogatja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mentsvár Alapítvány szolgáltatói 

nyilvántartásba vételéhez szükséges bérleti szerződést aláírja, illetve a 

nyilvántartásba vételhez, valamint a „Tanoda szolgáltatást működtető 

szolgáltató befogadása és költségvetési támogatása” elnevezésű pályázat 

megvalósításához szükséges valamennyi jognyilatkozatot és 

kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 

  



2. sz. melléklet a 143/2020. előterjesztéshez 

 

Ingatlan bérleti szerződés 1. számú módosítása 

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 

4.; képviseletében: Bálint Istvánné polgármester), mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) 

 

másrészről Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 2060 Bicske, Hősök 

tere 4.; képviseletében: Németh Tibor elnök), mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) és 

 

harmadrészt Mentsvár Alapítvány (székhely: 2060 Bicske, Tószeg u. 8.), mint bérlő (Bérlő)  

 

(Tulajdonos, Bérbeadó és Bérlő együttesen: Szerződő Felek) között. 

 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Ingatlan bérleti szerződés címmel 2020. február 05. 

napján létrejött szerződés (továbbiakban: szerződés) az alábbi pontokban módosul: 

 

1.) A szerződésnek a Szerződés célja, tárgya fejezet 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„3.) Jelen bérleti szerződés 2021. január 1. napjától határozott időre, 2021. december 31. 

napjáig terjedő időtartamra szól.” 

 

2.) A szerződésnek a Szerződés célja, tárgya fejezet 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„5.) Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy az ingatlan bérleti díja 0,- Ft/hó, azaz  

Nulla forint/hó.” 

 

A 2020. február 05. napján kelt szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

Bicske,   ................................  

 

 

Tulajdonos Bérbeadó Bérlő 

Bálint Istvánné Németh Tibor Hetényi Tamás 

polgármester elnök kuratóriumi elnök 

Bicske Város 

Önkormányzata 

Bicske Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Mentsvár Alapítvány 

 

ellenjegyzés: 

 

Fritz Gábor dr. Petrik Péter 

jegyző ügyvéd 

 


