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V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 

Oktatási Bizottsága 

 

 

HATÁROZAT KIVONAT 

 

 

Az Oktatási Bizottság  

2022. április 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

 

011/2022.(04.012.) O.B. határozat 

Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a napirendet az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Nyílt ülés: 

1. Döntés a 2022. évi pályázati támogatások odaítéléséről  

- Tanulmányi kirándulások támogatása, 

- Erdei iskolák támogatása,  

- Nyári (önköltséges) táborok támogatása, 

- Középiskolás táborok támogatása  

 

A Bizottság a határozatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 3 fő 

 

 

 
 

 

 

 

          Kun-Gazda Péter 

              elnök 
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Az Oktatási Bizottság  

2022. április 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Tárgy: Tárgy: Döntés a 2022. évi pályázati támogatások odaítéléséről  

- Tanulmányi kirándulások támogatása, 

- Erdei iskolák támogatása,  

- Nyári (önköltséges) táborok támogatása, 

- Középiskolás táborok támogatása 

(Módosító javaslat) 
 

 

 

 

012/2022.(04.012.) O.B. határozat 

Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a tanulmányi kirándulások esetében az általános 

iskolai kirándulások támogatásának intenzitása 15 %-ról 20 %-ra, az erdei iskolák 

esetében 12,5 %-ról 15 %-ra emelkedjen. A fennmaradó összeg kerüljön a bizottsági 

tartalékba. 

A Bizottság a határozatot 1 igen, 2 nem szavazattal nem fogadta el. 

A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Kun-Gazda Péter 

              elnök 
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Az Oktatási Bizottság  

2022. április 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Tárgy: Döntés a 2022. évi pályázati támogatások odaítéléséről (1.) 

- Tanulmányi kirándulások támogatása, 

- Erdei iskolák támogatása,  

- Nyári (önköltséges) táborok támogatása, 

- Középiskolás táborok támogatása 

 

013/2022.(04.12.) O.B. határozat 

Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy 

a) a Tanulmányi kirándulások támogatására kiírt pályázatot 1.309.857 Ft-tal az  

1. számú Összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja. 

b) az Erdei iskolák támogatására kiírt pályázatot 1.504.674 Ft-tal a 2. számú Összesítőben 

tételesen felsorolt módon támogatja. 

c) a Nyári (önköltséges) táborok működtetésének támogatására kiírt pályázatot 2.805.351 

Ft-tal a 3. számú Összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja. 

d) a Középiskolás táborok működtetésére kiírt pályázatot 576.063 Ft-tal a 4. számú 

Összesítőben tételesen felsorolt módon támogatja. 

A támogatások forrása a 2022. évi Oktatási Alap. A támogatásokat a támogatási szerződés 

megkötése után – a középiskolai táborok kivételével – a Belső-Pesti Tankerület kapja meg, 

annak célirányos felhasználásáról és az elszámolásról a szerződésben foglaltak szerint köteles 

gondoskodni. 

A középiskolai táboroknál az intézmények alapítványai a pályázók és a támogatási összegek 

átvételére, felhasználására és az elszámolásra az alapítványi vezetők jogosultak és kötelezettek. 

Az elnyert pályázati támogatásokról a támogatási szerződésekben meghatározott időpontig, a 

támogatási szerződést aláíró kedvezményezett 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. 

Az elszámolás és a szakmai beszámoló késedelmes teljesítése, elmulasztása esetén az adott 

pályázó (intézmény) a következő évi pályázati eljárás során automatikusan kizárásra kerül. 

A Bizottság a határozatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 3 fő 

 

          Kun-Gazda Péter 

              elnök 
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Tárgy: Tárgy: Döntés a 2022. évi pályázati támogatások odaítéléséről (2.) 

- Tanulmányi kirándulások támogatása, 

- Erdei iskolák támogatása,  

- Nyári (önköltséges) táborok támogatása, 

- Középiskolás táborok támogatása 
 

 

 

 

 

014/2022.(04.012.) O.B. határozat 

Az Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. évi Oktatási Alap tanulmányi 

kirándulások, erdei iskolák, nyári (önköltséges) táborok és középiskolai táborok 

támogatására kiírt keretösszegéből a felhasználásra nem került 804.056 Ft-ot az Oktatási 

Alap Egyéb támogatások keretébe helyezi át. 

A Bizottság a határozatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kun-Gazda Péter 

              elnök 

 


