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ELŐTERJESZTÉS 

 
A köznevelési pályázaton elnyert támogatás módosítása iránti kérelem 

 
 
 

I. A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója és az alsó tagozat munkaközösség-vezetője 

azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2015. évi köznevelési pályázaton 

elnyert támogatás felhasználásának – az elnyert összeg és az eredeti pályázati cél keretei 

között – módosítását engedélyezni szíveskedjék. 

 

A módosítási kérelem az alábbi három pályázatot érinti: 

 

2.2 IKT eszközök beszerzése 

7.1 Tanulmányi kirándulások támogatása 

3.7 Projektnapok támogatása 

 

II. Kantár Emese és Farkas Tímea továbbképzési támogatásának biztosítása iránt 

folyamodott az önkormányzathoz a Biatorbágyi Általános Igazgatója. Kérésének 

indoka az, hogy a KLIK megvont minden támogatást a pedagógusok 

továbbképzéséhez, mert létrejöttek azok az intézetek, amelyek ingyenes 

továbbképzéseket biztosítanak minden pedagógus számára. Kantár Emese esetében 

nincs szükség a korábban önkormányzati támogatással megkezdett tanulmányok 

esetében ismételt pályázat benyújtására. (Lásd a 2015. évi pályázati kiírás IV. Egyéb 

tudnivalók 3. és 4. pontját.) Kantár Emese támogatására benyújtott kérelem ezért 

okafogyott.  

Farkas Tímea a 2014. évi köznevelési pályázatra nem nyújtott be pályázatot, tehát 

nincs önkormányzati támogatással megkezdett tanulmánya. 2015-ben benyújtott 

pályázata szerint tanulmányainak kezdete 2015. szeptember 1., tervezett befejezése 

2016. június 30. Farkas Tímea részére a képviselő-testület által a 66/2015. (IV. 30.) 

odaítélt 184 000 Ft támogatást Marx Árpád igazgató kérelmére a képviselőtestület 

125/2015. (VI. 25.) határozatával visszavonta. A 2015. évi köznevelési pályázat 

lezárult, a keretösszeget a képviselőtestület teljes mértékben felhasználta, ebből 

kifolyólag további támogatási igény benyújtására nincs lehetőség. 

 



 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Biatorbágyi Általános Iskolának a 2015. évi 

köznevelési pályázaton elnyert támogatás módosítása iránti kérelméről hozza meg döntését. 

Biatorbágy, 2015. szeptember 21. 
  
 
 
 
 Tarjáni István 
 polgármester 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (IX. 24.) határozata 
A köznevelési pályázaton elnyert támogatás módosítása iránti kérelem 

 
 
 

I. A képviselőtestület hozzájárul a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét a 2015. évi 

köznevelési pályázat 2.2, 7.1 és 3.7 pontja szerinti pályázati célra elnyert 

támogatás egyes elemeinek átcsoportosítására a pályázati cél és az odaítélt 

támogatási összeg keretein belül. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések 

módosításának aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

II. A képviselő-testület Kantár Emese ügyében benyújtott kérelmet okafogyottnak 

ítéli.  

 
 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. október 1. 

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 



Tárgy: kérelem 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt köznevelési pályázattal kapcsolatban a 
Biatorbágyi Általános Iskola alsó tagozatának egy módosítási kérelme van. 

A projektnapok gyereknap és sportnap projektre megítélt pályázati összeget, szeretnék a 
Karácsonyi Ünnepkör alsós projekre átcsoportosítani. 

Ez a projekt több rendezvényt foglal magába: 

- Angyalszó koncert 
- Ünnepre készülünk –kézművesnap  
- Luca napi vásár 

 

A pályázatban leírt és vállalt projekt célok, feladatok az átcsoportosítással nem sérülnek. 

A kapott támogatásból a programok levezetéséhez szükséges alapanyagokat, hagyományőrző 
műsorokat szeretnénk finanszírozni. 

 
Kérem szépen szíves hozzájárulásukat előzőleg elfogadott pályázati összegünk 
átcsoportosításhoz! 

 

Köszönettel, 

 

Szilágyiné Eichler Katalin 

Tagintézmény vezető 

Biatorbágyi Általános Iskola 
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