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Előterjesztés 

 

Tárgy:  Támogatás biztosítása a járvány ideje alatt a PICUR Magánóvoda Alapítvány működéséhez 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A PICUR Magánóvoda Alapítvány képviselője, Németh-Torma Gitta azzal a kéréssel fordul 
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy az alapítvány által fenntartott családi 
bölcsőde működését a jelen járványügyi helyzetben a 2020. március 16-i bezárással kapcsolatos 
bevételkiesés miatti támogatással segítse. 

A Családi Bölcsőde bevételeinek jelentős része a szülők által befizetett térítési díjakból származik. 

Tekintettel a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-ra, a veszélyhelyzettel kapcsolatban elrendelt 
rendkívüli szünet miatt a gyermekek napközbeni felügyeletéért az intézmény nem kérhet a szülőktől 
térítési díjat 

Az alkalmazott két gyermekgondozó munkabérét jelen gazdasági helyzetben nem tudják 
kigazdálkodni. 

Amennyiben az Önkormányzat 200 000 Ft támogatást biztosít az alapítvány számára, munkavállalóit 
a vészhelyzet idején május hónapban foglalkoztatni tudja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a PICUR Magánóvoda Alapítvány fenntartója 

számára 200 000 Ft támogatás odaítélésére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 10. 8. sz. 

mellékletében szereplő „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Egyéb civil 

szervezetek működési célú támogatása – Egyesületek, alapítványok” előirányzatának terhére 

 

 

 

Veresegyház, 2020.május 05. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 Pásztor Béla 

 polgármester 

 

 



Határozati javaslat: 

 

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 
való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi 
döntést hozom: 

 

1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormányzata az PICUR 
Magánóvoda Alapítvány által fenntartott intézmény folyamatos 
működéséhez 200 000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetése „Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre” előirányzat terhére. 

 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támogatási szerződés 
Polgármester által történő aláírásra. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Pásztor Béla polgármester 

 

 


