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ELŐTERJESZTÉS 
 

A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítása iránti 
kérelemről 

 
 
Marx Árpád, a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója az alábbi kérelemmel fordult 
Biatorbágy Város Önkormányzatához:  
 
A 2016-os költségvetési év köznevelési pályázatán nyert összegek átmozgatását kérem a 
megítélt költséghatárokon belül. 
 
Indoklás: 
 
Jankai Tímea tanítónő 320. 000 Ft támogatást nyert a pályázaton, de 2016. június 15. 
hatállyal a jogviszonya megszűnt az iskolánkkal. (Elszámolási kötelezettsége nincs, nem 
kezdte meg az összeg felhasználását.) Ezzel szemben Pénzes-Szabó Krisztina tanítónő a 
munkájához nélkülözhetetlen tanfolyamon vett részt, valamint Kovács Gabriella egy szintén 
nagyon ajánlott kiegészítő képzésre jelentkezett. Az ő támogatásukat kérem a fentebb 
említett keret terhére. 
 
Számszerűen: 
 
Pénzes-Szabó Krisztina tanfolyama: (19050 Ft 80%-a) 15.240 Ft 
Kovács Gabriella képzése: (4 félév, 120000Ft/félév 80%-a) 384.000 Ft  
Jankai Tímea visszavont támogatása: -320.000 Ft 
Különbüzet: 79.240 Ft 
 
A különbözet fedezete az elmaradt gyergyóremetei szavalóversenyre nyert összeg 
maradványa. 
 
 
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. (IX. 29.) 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 Pénzes-Szabó Krisztina és Kovács Gabriella továbbképzésének 

támogatásához a köznevelési pályázat fel nem használt keretösszegének 

igénybevételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

„B” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2016. (IX. 29.) 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 Pénzes-Szabó Krisztina és Kovács Gabriella 

továbbképzésének támogatásához a köznevelési pályázat fel nem használt 

keretösszegének igénybevételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



 

Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
Tel.: 06 23 310-168 
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu 
http:/iskola.biatorbagy.hu 

 
 
 
Biatorbágy Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. 
 

 
 

Tárgy: Köznevelési pályázati összegek változtatása 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A 2016-os költségvetési év köznevelési pályázatán nyert összegek átmozgatását kérem a megítélt 
költséghatárokon belül. 
 
Indoklás: 
 
Jankai Tímea tanítónő 320. 000 Ft támogatást nyert a pályázaton, de 2016. június 15. hatállyal a 
jogviszonya megszűnt az iskolánkkal. (Elszámolási kötelezettsége nincs, nem kezdte meg az összeg 
felhasználását.) Ezzel szemben Pénzes-Szabó Krisztina tanítónő a munkájához nélkülözhetetlen 
tanfolyamon vett részt, valamint Kovács Gabriella egy szintén nagyon ajánlott kiegészítő képzésre 
jelentkezett. Az ő támogatásukat kérem a fentebb említett keret terhére. 
 
Számszerűen: 
Pénzes-Szabó Krisztina tanfolyama: (19050 Ft 80%-a) 15.240 Ft 
Kovács Gabriella képzése: (4 félév, 120000Ft/félév 80%-a) 384.000 Ft  
Jankai Tímea visszavont támogatása: -320.000 Ft 
Különbüzet: 79.240 Ft 
 
A különbözet fedezete az elmaradt gyergyóremetei szavalóversenyre nyert összeg maradványa. 
 
 
 
Biatorbágy, 2016. 09.08. 
 
 
 Marx Árpád 
 igazgató 
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