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Tárgy:  A HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozat módosítása 
 
Előterjesztő:     Formanek Gyula alpolgármester 
   
Készítette:  Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

Dr. Tolnai Marianna csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda       
  

 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/27119-3/2012/IV.         
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a 
HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozatában - a 2012. évi költségvetési rendelet 3143. számú 
„Egyéb oktatási feladatok” sorának terhére - bruttó 400.000.- Ft támogatást ítélt meg a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium részére, Erdélyben honismereti szakkör 
megvalósítása céljából.  
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2012. június 27. 
napján került sor. 
 
Beleznay Tamás, a Szent-Györgyi Albert Iskola igazgatója 2012. augusztus 30. napján 
értesítette a Humánszolgáltatási Irodát, hogy Diákutaztatás pályázatban, félreérthetően 
szerepel az idei utazás helyszínének megnevezése, amely tény a pályázati összeg 
felhasználásának tervezésekor derült ki.  
 
A 2011/2012. tanévben a tanulók Erdélybe utaztak, a 2012/2013. tanévben pedig a 
honismereti tudásuk bővítése érdekében a Vajdaságba utaznának. A diákok utazását szervező 
tanárnő a pályázati adatlapon az utazás helyszínét nem egyértelműen jelölte meg (a tanév és a 
naptári év keveredése folytán). A Humán Ügyek Bizottsága elé kerülő előterjesztésbe a már 
megrendezésre került erdélyi utazás került, ugyanakkor a szervező tanár által benyújtandó 
számlák a vajdasági utazás költségeit fogják tartalmazni. 
 
A fent leírtak miatt kérem a bizottságot, hogy tárgyalja meg és fogadja el a határozati 
javaslatot. 
 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 25. 

 
 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
            alpolgármester 

 
 

            
 

                                                          
      

 
 
  

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
Határozati javaslat: 

 
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek 

Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja a HÜB 
161/2012.(V.16.) számú határozatának 1. pontjának 8. sorszámú sorát a határozat 
további részeinek változatlanul hagyása mellett. 

 
 Intézmény neve Pályázati kategória Úti cél Támogatás  

összege 
8 Szent-Györgyi Albert 

Iskola 
Határon túli 
magyar területre 
7.a.osztály 25+2 fő 

2012.09.01. 
Honismereti 
szakkör 
Vajdaságban 

400.000,- Ft 

 
Határid ő: 2012. október 3. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a HÜB 161/2012.(V.16.) számú  

határozat módosításának megfelelően a támogatási szerződés módosításáról. 
 

Határid ő: a támogatási szerződés módosítására 2012. október 31.    
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 


