
Előterjesztés 

a Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 

 

1. előterjesztés száma: 292/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

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:  

− a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2018. decemberében a Mentsvár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatott nyert az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által kiírt nyílt pályázatán a Kerecsendi Kis 

Márton Tanoda szolgáltatás finanszírozására.  

 

Az Alapítvány a finanszírozási szerződés kötelező mellékleteként szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzését kérte 2019. december 31. napjáig az illetékes hatóságtól. A szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzés határozott időtartamra (2019. december 31.) került 

engedélyezésre. 

 

A Főigazgatóság tájékoztatta az Alapítványt, hogy  

− a Tkr. 23. §-a szerint a 2019. december 31. napján hatályos finanszírozási szerződés 

esetében a finanszírozási időszak meghosszabbodik 2020. december 31. napjáig, 

 

− a 2020. évre vonatkozó szerződés előkészítést mindaddig nem lehet megkezdeni, amíg 

az Alapítvány a szolgáltatói nyilvántartási bejegyzését határozatlan idejű vagy 

2020. évre hatályos bejegyzéssel igazolja. 

 

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

nyilvántartás iránti kérelmet ismételten benyújtja az illetékes hatósághoz. 

 

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

elfogadására. 

 
Bicske, 2019. december 9. 

Bálint Istvánné 
 polgármester 

  



 

1. sz. melléklet a 292/2019. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
Tárgy: Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

− a Kerecsendi Kis Márton Tanoda Mentsvár Alapítvány (2060 Bicske, Tószeg utca 8.) 

általi működtetését 2020 évben is támogatja, 

 

− felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mentsvár Alapítvány szolgáltatói nyilvántartásba 

vételéhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 


