
Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 
 

21/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 
Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok 
megtárgyalásra kerüljenek: 
 
Nyílt ülés: 

1. Vélemény a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium intézmény 
átszervezéséről 

2. Döntés a pályázati támogatások odaítéléséről a: 
- tanulmányi kirándulások támogatása, 
- erdei iskolák támogatása 
- nyári (önköltséges) táborok támogatása, 
- középiskolás nyári táborok támogatása tárgyában  

3. Döntés a Szent István Általános Iskola támogatási kérelmével kapcsolatosan 
4. Döntés a Veres Pálné Gimnázium támogatási kérelmével kapcsolatosan 

Zárt ülés: 
5. Döntés …………………………… támogatási kérelmével kapcsolatosan 

 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

  



Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Vélemény a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium intézmény  

átszervezéséről 
 
 

22/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 

1. Belváros-Lipótváros Oktatási Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Budapest V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és 
Gimnázium neve a tényleges köznevelési feladatellátást tükröző „Budapest V. kerületi 
Szemere Bertalan Általános Iskola”-ra változzon. 
 

2. Belváros-Lipótváros Oktatási Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumában a valóságot tükrözően 
jelenjen meg az intézmény alapfeladata, az évfolyamainak száma és a maximális 
tanulólétszám. 

 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

  



Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Döntés a pályázati támogatások odaítéléséről a tanulmányi kirándulások támogatása,  

erdei iskolák támogatása, nyári (önköltséges) táborok támogatása, középiskolás nyári  
táborok támogatása tárgyában  

 
 

23/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 

1./ Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

a./ A Tanulmányi kirándulások támogatására kiírt pályázatot 1.076.854.- Ft-tal, az 

1. sz. összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja.  

 

b./ Az Erdei iskolák támogatására kiírt pályázatot 1.927.879.- Ft-tal, a 2. sz. 

összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja.  

 

c./ A Nyári (önköltséges) táborok működtetésének támogatására kiírt pályázatot  

     2.278.230.- Ft-tal, a 3. sz. összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja.  

 

d./ A Középiskolás táborok működtetésére kiírt pályázatot 1.525.215.- Ft-tal, a  

     4. sz. összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja.  

 

e./. A támogatások forrása a 2017. évi Oktatási Alap. 

A támogatásokat támogatási szerződés megkötése után az intézményvezetők 

kapják meg, a célirányos felhasználásról és az elszámolásról a szerződésben 

foglaltak szerint gondoskodnak. 

 



f./ Az elnyert pályázati támogatásokról a támogatási szerződésekben 

meghatározott időpontig az intézmény az elszámolási adatlap kitöltésével részletes 

pénzügyi és szakmai beszámolót köteles benyújtani az Oktatási Bizottságnak. 

Amennyiben az adott tábor nem a pályázatban szereplő létszámmal (maximálisan 

25%-os eltéréssel) és időtartamban valósul meg, úgy annak elfogadásához ismételt 

bizottsági határozat szükséges. A határozat visszafizetési kötelezettséget is előírhat. 

 

g./ Az elszámolás és a szakmai beszámoló késedelmes teljesítése, elmulasztása 

esetén az adott pályázó (intézmény) a következő évi pályázati eljárás során 

automatikusan kizárásra kerül.  
 

h./ A 2017. évi Oktatási Alap Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, nyári 

(önköltséges) táborok és középiskolai táborok támogatására kiírt keretösszegéből a 

felhasználásra nem került 191.822.- Ft-ot az Oktatási Alap Egyéb támogatások 

keretébe helyezi át. 
 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

  



Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Döntés a Szent István Általános Iskola támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
 

24/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 
Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a Szent István Általános Iskola énlakai gyermekek 
nyári táboroztatására vonatkozó kérelmét 109.000,- Ft támogatásban részesíti az „egyéb 
támogatások egyéni kérelem alapján” keretének terhére. 
 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

  



Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Döntés a Veres Pálné Gimnázium támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
 

25/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 
Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a Veres Pálné Gimnázium erdei iskola megtartása 
érdekében benyújtott pályázatát 12.815,- Ft támogatásban részesíti az „egyéb támogatások 
egyéni kérelem alapján” keretének terhére az V. kerületi diákok táboroztatásának elősegítése 
érdekében. 
 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

  



Belváros-Lipótváros V. ker. 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Oktatási Bizottsága 

 
KIVONAT  

 
az Oktatási Bizottság 

2017. április 6-ai üléséről 
 
 
Tárgy: Döntés …………………….. támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
 

26/2017. (IV. 6.) OB. hat. 
 
 
Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy ……………………………………. vándorcserkész 
világtalálkozón való részvételének támogatására vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
A Bizottság a határozatot 4 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
Jelen volt 4 fő. 
 
 
 
 Vajda Sándorné 
 az Oktatási Bizottság elnöke 
 

 


