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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Práter  Általános  Iskola  2010.  június  28.  -  2010.  július  2.  között  kb.  35  fő  edelényi 
árvízkárosult diáknak szervez budapesti programokat. A diákok felügyeletét 5 fő kísérő tanár 
látja el az 5 nap alatt.
A gyermekek elszállásolása az iskola épületében biztosított. Meleg ebédet kapnak a Sodexo 
Kft-től, kenyeret a Lipóti Pékségtől, ingyenes gyümölcsről és ivóléről a Szatmári-Ízek Kft. 
gondoskodik. 
A MÁV 90%-os utazási kedvezményt  ad,  a BKV elutasító  választ adott  az ingyenességre 
vonatkozó kérelemre.
A programokat tekintve ingyenességet biztosít az Aquaworld (egész napos élményfürdő), a 
Corvin  mozi  (3D-s  filmvetítés),  a  MAHART  Rt.  (hajós  városnézés)  a  Bonbonetti  Kft.
(édességek), a Palatinus Strandfürdő, valamint az Eurorama (városnézés autóbusszal).

A szervezők eddig természetbeni támogatásokat kaptak.
A Práter  Általános Iskola az edelényi  árvízkárosult  diákok üdültetéséhez szükséges egyéb 
kiadásaihoz 100.000 Ft támogatásért  fordult az önkormányzathoz,  valamint  engedélyért  az 
iskola üzemeltetéséhez, a fent jelzett időpontra.

Fentiek  alapján  javaslom a  Práter  Általános  Iskola  -  s  ezzel  az  árvízkárosult  gyermekek 
budapesti  programjainak  -  100.000.-Ft-tal  való  támogatását,  melynek  fedezete  az 
önkormányzat költségvetésének, 11101 cím polgármesteri saját keret terhére biztosított.
Továbbá  javaslom  a  Práter  Általános  Iskola  2010.  június  28.  -  2010.  július  2.  közötti 
üzemeltetésének engedélyezését,  amennyiben ez az önkormányzatot  többletköltséggel  nem 
terheli.

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. egyetért  a  Práter  Általános  Iskola  -  s  ezzel  az  árvízkárosult  gyermekek  budapesti 
üdültetésének - 100.000.- Ft-tal való támogatásával.



2. a  határozatban  foglaltak  fedezetéül  az  önkormányzat  költségvetésének  11101  cím 
polgármesteri saját keretet jelöli meg.

3. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező – Práter Általános Iskolával 
kötendő – támogatási szerződés aláírására.

4. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11101 cím dologi előirányzatán belül a 
polgármesteri  saját  keretet  100.000.-  Ft-tal  csökkenti  és ezzel  egyidejűleg a kiadás 
11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli, 
továbbá a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános 
Iskola  71500-04-es  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  és  kiadási  dologi 
előirányzatát  100.000  Ft  összegű  céljelleggel  megemeli  a  Práter  Általános  Iskola 
árvízkárosult diákok budapesti üdültetésének támogatása címen.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  4.  pontban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

6. engedélyezi  a  Práter  Általános  Iskola  2010.  június  28.  -  2010.  július  2.  közötti 
üzemeltetését, amennyiben ez az önkormányzatot többletköltséggel nem terheli.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.,2.,3.,6 pont esetében azonnal

    4.,5. pont esetében a költségvetés következő módosítása
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