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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének A 2018. évi köznevelési pályázatok 
elbírálásáról szóló 72/2018.(III.29.) határozata alapján a Benedek Elek Óvoda több 
programcélját is támogatásban részesítette.  
A pályázott és nyertes programok megvalósultak, azonban két projekten összesen 319.035 
Ft maradvány keletkezett. A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetője 2018. október 26-án 
azzal a kérelemmel fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához, hogy a fenti maradvány 
összeget még a 2018. évben egy új program célra átcsoportosítani engedélyezze. Az új cél, 
az „Így tedd rá!-Népi játék és néptánc módszertan alapképzés”, melynek összege 319.200 Ft 
(8 fő, 39.900 FT/fő). A köznevelési pályázat feltételrendszere szerint a pályázati cél max. 
80%-át támogatja az önkormányzat, ennek megfelelően a fenti kérelem alapján 255.360 Ft-
ot kér az intézmény átcsoportosítani. A képzésre jövő februárban kerül sor, de a jelentkezés 
és a díj átutalása már ebben az évben megtörténhet, így a pénzügyi beszámoló a pályázat 
elszámolási rendszerének megfelel.  
A maradvány és az új pályázati célra kért összeg különbözete 63.675 Ft. A 2018. évi 
köznevelési pályázat kiírásáról szóló 13/2018.(I.25.) határozat mellékletében szereplő kiírás 
értelmében az idei köznevelési pályázat tárgyi eszköz beszerzését nem támogatja. Ilyen 
jellegű igénnyel az intézmény vezetője a fenntartóhoz fordulhat. A Benedek Elek Óvoda 
vezetője kéri az Önkormányzatot, hogy a fenti különbözetet a képzés tárgyi eszközeinek 
beszerzésére biztosítsa.  
 
Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a 
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről. 

 

Biatorbágy, 2018. november 13. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
melléklet: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelme 

                 Hingyiné Molnár Ildikó kiegészítő email 

készítette: Tóth Tamás Ifjúsági Koordinátor 
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„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (XI. 29.) határozata 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
BenedekElek Óvoda kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Engedélyezi a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelmében szereplő támogatási 
maradék új cél elemre történő felhasználását. Az „Így tedd rá! - Népi játék és néptánc 
módszertan alapképzés” továbbképzésre, 255.360 Ft támogatás átcsoportosítását 
engedélyezi. 

2. Engedélyezi a 63.675 Ft maradványt tárgyi eszközök beszerzésére. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés módosítására 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

__________________________________________________________________________ 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (XI. 29.) határozata 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és, nem engedélyezi a 
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelmében szereplő támogatási maradék új cél elemre 
történő felhasználását.  

  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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