
HATÁROZAT KIVONAT

Készült: 2007. szeptember 6-án az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban: 
OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag.

Tárgy: Napirendi pont elfogadása

126/2007.(IX.6.) OTB hat.

6 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag  úgy  dönt,  hogy  első  napirendi 
pontként a „Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása” című előterjesztés 
kerüljön megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 6 fő

127/2007.(IX.6.) OTB hat.

6 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság  egyhangúlag  úgy dönt, hogy második napirendi 
pontként a „Bizottsági tankönyv és taneszköz támogatás a 2007/2008. tanévben” című 
előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 6 fő

128/2007.(IX.6.) OTB hat.

6 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy harmadik napirendi 
pontként a támogatási kérelmek kerüljenek megtárgyalásra.
A szavazáson jelen volt: 6 fő

129/2007.(IX.6.) OTB hat.

6 igen szavazattal
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság  egyhangúlag  úgy dönt, hogy elfogadja a három 
napirendi pont megtárgyalását.
A szavazáson jelen volt: 6 fő
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Tárgy: Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

130/2007.(IX.6.) OTB hat.

6 igen szavazattal
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  egyhangúlag  úgy  dönt,  hogy  javasolja  a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el

- a Hild József Általános Iskola,
- a  Kormos  István  Általános  Iskola,  Előkészítő  Szakiskola  és  Logopédiai 

Szakszolgálat,
- a Szent István Általános Iskola,
- a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium,
- a Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola,
- a Szabolcsi Bence Zeneiskola,
- a Bástya Óvoda,
- a Báthory Utcai Óvoda,
- a Tesz-vesz Óvoda,
- a Balaton Óvoda,
- a Játékkal-mesével Óvoda,
- a Nevelési Tanácsadó,
- a Pedagógiai Szolgáltató Központ

módosított alapító okiratát.
A szavazáson jelen volt: 6 fő

Tárgy: Bizottsági tankönyv és taneszköz támogatás a 2007/2008. tanévben

131/2007.(IX.6.) OTB hat.

5 igen
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  2007/2008.  tanévben,  az 
Önkormányzat  fenntartásában  működő  általános  iskolákban  tanuló,  valamint  a 
Budapesti  Ward  Mária  Iskolában  tanuló  V.  ker.  lakos  gyermekek 
tankönyvtámogatására,  akik  ingyenes  tankönyvellátásra  nem  jogosultak  fejenként 
12.000 Ft-ot (tizenkétezer forintot) biztosít. (A 2.sz. mellékletben foglaltak szerint.)
A szavazáson jelen volt: 6 fő
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132/2007.(IX.6.) OTB hat.

5 igen
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  2007/2008.  tanévben,  az 
Önkormányzat fenntartásában működő középiskolában tanuló V. ker. lakos gyermekek 
tankönyvtámogatására,  akik  ingyenes  tankönyvellátásra  nem  jogosultak  fejenként 
15.000 Ft-ot (tizenötezer forintot) biztosít. (A 2.sz. mellékletben foglaltak szerint.)
A szavazáson jelen volt: 6 fő

133/2007.(IX.6.) OTB hat.

5 igen
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság úgy dönt, hogy a 2007/2008. tanévben iskolánként 
a támogatható gyermekek tankönyvtámogatására létszámarányos keretösszeget biztosít, 
melyet az iskola saját döntése alapján használ fel tanulóinak differenciált támogatására.
A differenciált támogatás: 575 Ft/fő
Összesen: 1.250.050 Ft
(A 2.sz. mellékletben foglaltak szerint.)
A szavazáson jelen volt: 6 fő

134/2007.(IX.6.) OTB hat.

5 igen
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság úgy dönt, hogy a 2007/2008. tanévben – a kerületi 
középfokú közoktatási intézményeiben tanuló (V. kerületi lakos), de állami támogatásra 
nem jogosult  diákok támogatására  egy keretösszeget  biztosít.  Az  e  tárgyban beadott 
kérelmekről  az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  dönt.  A  támogatás  forrása  az 
Oktatási Alap, összege összesen: 1.000.000 Ft.
(A 3.sz. mellékletben foglaltak alapján.)
A szavazáson jelen volt: 6 fő
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135/2007.(IX.6.) OTB hat.

5 igen
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
az  Oktatási  és  Testvérvárosi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  pénzeszközt  a  támogatott 
iskolák, az Önkormányzat Pénzügyi Osztályának Intézményi csoportjától kapják meg. 
A felhasználásra, valamint elszámolásra vonatkozóan támogatási szerződést kötnek. A 
támogatás  technikai  lebonyolítását,  és  az  elszámolás  pénzügyi  felügyeletét  az  iskola 
igazgatója látja el. A végrehajtás határideje: 2007. szeptember 30.
Felelős: Művelődési és Pénzügyi Osztály.
A szavazáson jelen volt: 6 fő

                                                                                               Dr. Bartal Sándor
                                                                                 az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság elnöke
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	                                                                                               Dr. Bartal Sándor

