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~. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 

szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 

2011. évi pályázatainak elszámolása és szakmai beszámolója elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 104/2011. (III. 3.) KOS határozattal pályázatot írt 
ki a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek részére a pályázati rendszerben történő 
támogatásokra biztosított bizottsági tartalékkeretből 3 millió Ft összegben. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 211-245/2011 (IV. 7.) és a 272/2011. (IV. 21.) 
KOS határozatokban döntött a támogatásokról. A pályázaton támogatást nyert civil ifjúsági 
szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági szervezetei, valamint a nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező ifjúsági szervezetek által nyert támogatási 
összegeket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A támogatást nyert pályázók rendkívül sokszínűen hasznosították a megnyert pénzösszegeket 
Sokan a közösség erősítése okán rendezvények szervezésére fordították a pályázaton nyert 
támogatást. A szakmai beszámolókban kulturális események és az egészség megőrzés 
fontosságát támogató rendezvények is megtalálhatóak 

20 ll. december 31-ével a pályázók szabályosan elszámoltak és a szakmai beszámolókat is 
benyújtották. Az iskolák által benyújtott pályázati elszámolás az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál (Budapest X., Bánya u. 35. II. emelet 217.) megtekinthető. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2012. január 4. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága 

... /2012. ( ..•... )határozata 

A kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi pályázatainak elszámolása és szakmai 

beszámolója elfogadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
a kőbányai székhelyű civil ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, egyházak ifjúsági 
szervezetei, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
ifjúsági szervezetek számára nyújtott 3 millió forint összértékű támogatásról szóló 
elszámolásokat és szakmai beszámolókat elfogadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Kőbányai székhelyű civil ifjúsági szerv., diákönk., egyházak ifjúsági szerv.,nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező ifjúsági szervezetek 2011. évi támogatása 

Önkormányzat által fenntartott Intézmények 

Komplex óvoda, Általános Iskola 
Janikovszky Ált. Isk. - Bánya u. 
Janikovszky Ált. Isk. - Bánya u. 
Bem József Általános Iskola 
Szent László Általános Iskola 
Harmat u. Általános Iskola 
Harmat u. Általános Iskola 
Szent László Gimnázium 
Önkormányzat Zeneiskola AMI 
Janikovszky Ált. Isk. - Kápolna u. 
Széchenyi l. Általános Iskola 
Széchenyi l. Általános Iskola 
Kada Mihály Általános Iskola 
Keresztúry Dezső Általános Iskola 
Kertvárosi Általános Iskola 
Janikovszky Ált. Isk. - Üllői út 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
Fekete István Általános Iskola 

Középiskolák 

Magyar Gyula Kert. Szakközépiskola 
Zrínyi Miklós Gimnázium 
Giorgio Perlasca Ker.Szakközépiskola 
Keleti Károly Köz. Szakközépiskola 
Keleti Károly Köz. Szakközépiskola 
Pataky l. Gyakorló Szakközépiskola 
Bercsényi Miklós Szakképző Iskola 
Giorgio Perlasca Ker.Szakközépiskola 
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222/2011. (IV.?.) 
215/2011. (IV.7.) 
216/2011. (IV.7.) 
211/2011. (IV.7.) 
223/2011. (IV.7.) 
214/2011. (IV.7.) 
213/2011. (IV.7.) 
224/2011. (IV.?.) 
228/2011. (IV.7.) 
217/2011. (IV.7.) 
227/2011. (IV. 7.) 
226/2011. (IV. 7.) 
219/2011. (IV.?.) 
220/2011. (IV.7.) 
221/2011. (IV.7.) 
218/2011. (IV.7.) 
225/2011. (IV.7.) 
212/2011. (IV.7.) 

272/2011. (IV.21.) 
244/2011. (IV.?.) 
235/2011. (IV.7.) 
238/2011. (IV.7.) 
239/2011. (IV.7.) 
242/2011. (IV.7.) 
243/2011. (IV.7.) 
236/2011. (IV.7.) 

kirándulás busz és szállás költségei 

"Művészeti kör" színház- és hangverseny-látogatás költségei 

"A várakozás", "A megemlékezés, "A tudományok", "Az ünnepek" 

"A muzsika hangja"-múzeumi belépők, utiklts 

"Egészséges Életmód, Környezetvédelem" eszközök költségei 

DÖK klub berendezése, egészségnevelés program költségei 

"Harmat Médiaklub" eszközbeszerzési költségei 

Színjátszó kör, Term.járó szakkör, "Lászlós heti diáknapok", táborozás költ 

hang-, és fénytechnikai eszközök költségei 

DÖK-nap, Kápolnás-nap, ünnepélyek költségei 

"Egészségünkért" programsorozat költségei 

"Kulturális Gála" táncoktatás, ruhakölcsönzés 

"Paprikás krumpli-party" keretein belül mobil kalandpark költségei 

DÖK programjai keretében foglalkozások belépői 

"Kertvárosi Napok" rendezvénysorozat költségei 

"Hagyományaink világa napjainkban" kézműves fogi. eszköz költségei 

"Felkészülés rendkívüli helyzetekre"-program belépői, stb. 

"Színházbarátok klubja" színházjegyek költségei 

Nemzeti parkba kirándulás 

"Helló Tourist" rendezvénysorozat utazás és eszköz költségei 

Diák-vezetőképző tábor utazás- és szállás költségei 

tanár-diák együttműködés erősödését elősegítő prograrnak költségei 

"Éves Műveltségi Verseny, "Keletis Közösségi Napok" költségei 

DÖK terem felszerelés 

"Délutáni Műhely" kézműves foglalkozás eszköz költségei 

belépők, kézműves szakkö r alapanyag költségei 
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Civil szarvezetek 

Civil Ifj. Kör Kőbányáért CIKK Egyesület 
Nagycsaládosok Kőb. Szt László Egyes. 
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Orsz. Egyesülete 
Kőbányai Fiatalok Egyesülete 

Egyházak 

Bp. Kőbányai Szt. László Plébánia 
Bp. Külsőkőbánya Szt család Plébánia 
Bp. Kőbányai Evangélikus Egyházközösség 
Bp. Rákosfalvi Református Egyházközösség 
Bp. Külső-ÜIIői Úti Reform. Egyházközösség 
Wesley János óvoda, Alt. Isk., Szakiskola, Gimn. 
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234/2011. (IV. 7.) "Együtt Kőbányáért Tábor" utazás-, szállás, és eszköz költségeire 

241/2011. (IV. 7.) ifjúsági vezetőképzés, tábor szállás és eszközök költségei 

237/2011. (IV. 7.) "IFELORE Kertvárosi lfiklub" müködésének költségei 

240/2011. (IV. 7.) "Média Klub" eszközpark költségei 

230/2011. (IV.7.) 
231/2011. (IV.7.) 
229/2011. (IV.7.) 
233/2011. (IV.7.) 
232/2011. (IV.7.) 
245/2011. (IV. 7.) 

"Kőbányai Szent György Hittanos tábor" szállás- és utiköltségei 

"Nagyik klubja" kézműves foglalkozások költségei 

"Együtt Egymásért csendes hétvége" szállás és utiköltség, közösségi tér kialakítása 

"Ifjúsági Közösség" foglalkozásainak (projektor, vászon, gitár) költségeire 

számítástechnikai oktatószeba kialakítása költségei 

kalandpark látogatás, iskolaújság eszközei, Wesley-nap költségei 


