
HATÁROZAT KIVONAT

Készült: 2007. június 7-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban: OTB) 
rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 7 fő bizottsági tag.

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

107/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag  úgy  dönt,  hogy  első  napirendi 
pontként a „Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2008.  évi  évfordulójához  történő  csatlakozásról”  című  előterjesztés  kerüljön 
megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

108/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy második napirendi 
pontként  a  „Bp.  V.,  Báthory  u.  4.  –  közös  tulajdonú  ingatlan  tulajdonjogának 
megszerzése  a  Báthory  Utcai  Óvoda  tornaszobájának  kialakítása  érdekében”  című 
előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

109/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy harmadik napirendi 
pontként a „Megállapodás a Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Rend) és a Belváros-
Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata között a Budapesti Ward Mária 
Általános Iskola működésének tárgyában” című előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

110/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy negyedik napirendi 
pontként a támogatási kérelmek kerüljenek megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 7 fő
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111/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság egyhangúlag úgy dönt,  hogy ötödik napirendi 
pontként  a  „Döntés  közoktatási  intézményvezetői  megbízásokról”  című  előterjesztés 
kerüljön megtárgyalásra, zárt ülés keretében.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi 
fordulójához történő csatlakozásról

112/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag úgy  dönt,  hogy  javasolja  a 
Képviselő-testületnek  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához való csatlakozást. Ezzel egyidejűleg javasolja a 
Képviselő-testületnek,  hogy  hatalmazza  fel  a  polgármestert  a  csatlakozási  szerződés 
aláírására.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

113/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag úgy  dönt,  hogy  javasolja  a 
Képviselő-testületnek,  hogy  a  beérkezett  pályázatok  elbírálására  hatalmazza  fel  az 
Oktatási és Testvérvárosi Bizottságot.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

Tárgy: Bp.  V.,  Báthory  u.  4.  –  közös  tulajdonú  ingatlan  tulajdonjogának  megszerzése  a 
Báthory Utcai Óvoda tornaszobájának kialakítása érdekében

114/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag úgy  dönt,  hogy  támogatja  és 
javasolja,  hogy  az  Önkormányzat  vásárolja  meg  a  Bp.  V.,  Báthory  u.  4.  sz.  alatti 
társasház tulajdonában lévő, az alapító okiratban XIII. jelű 57,43 nm területű lakást a 
Báthory Utcai Óvoda tornaszobával történő kibővítése céljából.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

2



Tárgy: Megállapodás  a  Congregatio  Jesu  (Angolkisasszonyok  Rend)  és  a  Belváros-
Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  ker.  Önkormányzata  között  a  Budapesti  Ward  Mária 
Általános Iskola működésének tárgyában

115/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag úgy  dönt,  hogy  javasolja  a 
Képviselő-testület  számára  a  Budapesti  Ward  Mária  Általános  Iskola  működtetése 
tárgyában a Congregatio Jesu Angolkisasszonyok Renddel kötendő 2007. szeptember 1-
jén hatályba lépő Közoktatási Megállapodás jóváhagyását.
Továbbá  javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert  a 
Közoktatási Megállapodás aláírására.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

Tárgy: Támogatási kérelmek

116/2007.(VI.7) OTB hat.

5 igen
2 nem szavazattal
0 tartózkodással
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság úgy dönt, hogy nem nyújt támogatást a Nevelési 
Tanácsadó által 2007. június 27. és július 1. között tervezett rahói tanulmányútra.
A szavazáson jelen volt: 7 fő

117/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy Ferencz Hajnal /1051 
Bp., Sas u. 1. fsz. 1./ részére 70.000 Ft (azaz hetvenezer forint) támogatást biztosít az 
egyetemi tandíj kiegészítésére. A támogatás forrása a 2007. évi Oktatási Alap, melyet 
szerződéskötéssel biztosít.
A szavazáson jelen volt 7 fő.
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118/2007.(VI.7) OTB hat.

7 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a Budapest Belvárosi 
Főplébánia /1056 Bp., Március 15. tér 2./ részére 200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) 
támogatást  biztosít  a  2007.  július  1-8-ig,  Énlakára  tervezett  tábor  költségeihez.  A 
támogatás forrása a 2007. évi Oktatási Alap, melyet szerződéskötéssel biztosít.
A szavazáson jelen volt 7 fő.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:

119/2007.(VI.7) OTB hat.

2 igen
5 nem szavazattal
0 tartózkodással
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja, hogy a Szent Korona 
Szövetség /1014 Bp., Dísz tér 11. I. em. 7./ részére ne nyújtson támogatást.
A szavazáson jelen volt 7 fő.

120/2007.(VI.7) OTB hat.

5 igen
2 nem szavazattal
0 tartózkodással
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság úgy dönt, hogy a Szent Korona Szövetség /1014 
Bp., Dísz tér 11. I. em. 7./ részére 100.000 Ft (azaz százezer forint) támogatást biztosít a 
2007.  augusztus  16-27-ig  tervezett  XVI.  Magyarságismereti  Oktató  Tábor 
megrendezésének költségeihez. A támogatás forrása a 2007. évi Oktatási Alap, melyet 
szerződéskötéssel biztosít.
A szavazáson jelen volt 7 fő.

                                                                                               Dr. Bartal Sándor
                                                                                 az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság elnöke
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