
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítása iránti 
kérelemről 

 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2016. június 20-ai ülésének végén, napirenden kívüli 
hozzászólásában Marx Árpád, a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója azzal a kéréssel 
fordult a bizottsághoz, hogy támogassa a köznevelési pályázaton az iskola tanulóinak 
Gyergyóremetén, a Cseres Tibor emléknap keretében megrendezésre kerülő 
szavalóversenyen való részvételéhez nyújtott 300 000 forintos támogatás egy részének 
átcsoportosítását másik támogatott pályázati célra. 
 
Az igazgató kérelme szerint a Cseres Tibor szavalóversenyt lekésték. A bizottság döntéséről 
2016. április 6-án e-mail értesítést kapott az intézmény. A Fráter György testvériskolában 
minden év április utolsó hetében rendezik meg az emléknapot, melynek része a 
szavalóverseny is. Adalék, hogy erre a célra sem 2014-ben, sem 2015-ben nem nyújtott be 
pályázatot az iskola. 
 
A meghiúsult pályázati cél megmaradt összegéből 105 955 Ft átcsoportosítását a 
gyergyóremetei diákok fogadására kapott támogatás kiegészítésére kéri az intézmény. 2015-
ben erre a célra, 50 fő gyergyóremetei diák fogadásának ellátására összesen 397 000 
forintot kért és kapott az iskola, szemben az idén megpályázott 183 620 forinttal.   
 

Év Tervezett diák létszám étkezés program Igényelt támogatás 
2015 50 fő 6225 Ft/fő összesen 52 500 Ft 397 000 Ft 
2016 30 fő 2850 Ft/ fő  összesen 60 000 Ft 183 620 Ft 

 
Sem a pályázatokban, sem a kérelemben nem szerepelnek számszerű adatok. Nem tudható 
meg a szavalóverseny konkrét dátuma, az esetleges nevezési, jelentkezési határidő, mint 
ahogy az sem derül ki, hogy a tervezettnél hány forinttal került többe a vendéglátás, illetve 
hány fővel több gyergyóremetei diák látogatott el városunkba. Aggályos továbbá az 
átcsoportosítási kérelem utólagos benyújtása olyan esetben, amikor nem előre nem 
tervezhető okok miatt módosul egy program költségvetése.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Biatorbágyi Általános Iskolának a köznevelési 
pályázaton elnyert támogatás módosítására benyújtott kérelmét elbírálni szíveskedjék. 
 
Biatorbágy, 2016. június 24. 
  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 



 
 

„A” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2016. (VI. 30.) határozata 

 
A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítása iránti 

kérelem 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. támogatja a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét a 2016. évi köznevelési pályázaton 

elnyert támogatás felhasználásának módosítására, 
2. hozzájárul, hogy a Cseres Tibor szavalóversenyen való részvétel elmaradása miatt a 

pályázaton elnyert 300 000 Ft támogatásból 105 955 Ft átcsoportosításra kerüljön a 

gyergyóremetei diákok fogadása pályázati célra elnyert 183 620 Ft kiegészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

„B” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2016. (VI. 30.) határozata 

 
A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítása iránti 

kérelem 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. nem támogatja a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét a 2016. évi köznevelési 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítására, 

2. nem járul hozzá, hogy a Cseres Tibor szavalóversenyen való részvétel elmaradása 

miatt a pályázaton elnyert 300 000 Ft támogatásból 105 955 Ft átcsoportosításra 

kerüljön a gyergyóremetei diákok fogadása pályázati célra elnyert 183 620 Ft 

kiegészítésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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