
Előterjesztés 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatási kérelméről 

 
1. előterjesztés száma: 216/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kérelme 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 
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! 
 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult Bicske Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. 

A kérelembe megfogalmazta, hogy az iskolák játszóterei az elmúlt években elhasználódtak, 
javításuk, karbantartásuk időszerű lenne, viszont a játszótér felújítására nem került sor a 
fenntartó Székesfehérvári Tankerület finanszírozásában, tekintettel arra, hogy a költségvetésük 
erre a feladatellátásra nem tartalmazott költségfedezetet. 

A játszóterek felújítására bruttó 1 058 401 Ft-ra lenne szükség, továbbá az iskola idén ünnepli 
100 éves évfordulóját és szeretnének szép hagyományt meghonosítani az iskola elsős 
diákjainak és családjainak a bevonásával, hogy minden elsős gyermek a tanulmányai 
megkezdésekor egy facsemetét ültet Bicske városában, ezzel is hozzájárulva környezetünk 
igényesebbé tételéhez. E program megvalósításához is kérik Önkormányzatunk anyagi 
segítségét bruttó 79 000 Ft összegben. 

Fentiek alapján, kérem Tisztelt Képviselő testületet a nemes cél érdekében a Bicskei Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola támogatásához szíveskedjen hozzájárulni. 

Bicske, 2019. szeptember 18. 

      Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 



1. melléklet a 216/2019. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatási kérelméről 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kérelmében foglaltaknak helyt ad és 
1.200.000,-Ft keretösszeggel támogatja az iskolai játszótér felújítását, továbbá a 
facsemete ültetési programot, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
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