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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén merült fel, hogy a korábbi 
években az iskola költségvetésében szerepelt a felsősök közötti iskolai tanulmányi verseny 
győztesének jutalmazása, melynek alapját egy korábbi képviselő-testületi döntés képezte, 
miszerint ezt a fajta elismerést hosszú távon biztosítani kívánja. 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága az alábbi döntés hozta: 

 
21/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az iskolai tanulmányi 
verseny jutalmazására a nyertes osztály tanulói részére szervezett határon túli 
kirándulás költségeit minden évben 10.000 Ft/fı összeggel támogassa. 
 
2013-ban az iskolának már nem készült költségvetése, az egyeztetések során ez nem vetődött 
fel, az iskola eddig beérkezett kérelmei nem tartalmazták, így fordulhatott elő, hogy ezen 
kiadásra konkrét összeg nem került előirányozva az önkormányzati költségvetésben, mely 
hiányosság természetesen pótolható. 
 
Mindezek alapján teszek javaslatot a T. Képviselő-testületnek a határozati javaslat 
előfogadására,  
 

Határozati javaslatok: 
   …/2013.(III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslata alapján  az iskolai tanulmányi 
verseny jutalmazására a nyertes osztály tanulói részére szervezett határon túli 
kirándulás költségeit 10.000 Ft/fı összeggel a 2013. évi költségvetésében 
támogatja. 
A támogatás kifizetését az 1995. évi CXVII. Tv. 1.sz. melléklet 8.22/b. pontja 
alapján  és az általános tartalék terhére kell biztosítani. 
 
Fenti mértékő támogatást a képviselı-testület a jövıben is biztosítani kívánja, az 
adott évi költségvetés tervezésénél erre tekintettel kell lenni. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
Kapja:  pü. vezető, iskolaigazgató 
 
Alsónémedi, 2013. március 21. 
        Vincze József 
         polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


