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2i1 . szamti el6terjesztes 

a Kobanyai Gyongyike Ovodaban sakkoktatas tamogatasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
Kepvisel6-testiiletenek a 34/2011. (1. 20.) KOKT hatarozata alapjan a K6banyai Gyongyike 
Ovodaban (Budapest X. keriilet, Salg6tarjani ut 47., a tovabbiakban: 6voda) kiserleti 
jelleggel sakktanfolyam indult az Onkormanyzat tamogatasaval, amelyen oteves kort61 
vehetnek reszt a gyerekek. 2012-ben es 2013-ban az 6nkormanyzat 320 ooo forint osszegii 
tamogatast biztositott a tanfolyam koltsegeire. 
A tanfolyam ket 10 f6s csoporttal indult, es jelenleg is lemorzsol6das nelkiil miikodik, a 
gyerekek es a sziil6k pozitiv visszajelzesei mellett. Az 6vodavezet6 Asszony levele szerint -
ami az el6terjesztes 2. melleklete - a tanfolyamvezet6 es az 6vodapedag6gusok kozos 
munkaja eredmenyekent a gyermekek mindennapos tevekenysegeben szerepelnek a 
kiilonboz6 sakk es tablas jatekok. A sakk a csaladok szemleleteben is pozitiv valtozast 
eredmenyezett, ezzel osszeiliggesben letrejott egy Sziil6 Klub. A sakk az 6voda 
Tehetseggondoz6 Programjaban is kiemelt szerepet kap. Tovabba igyekeznek a gyermekeken 
kiviil a feln6ttekkel is megismertetni a jatekot. Meggy6z6desUk, hogy a sakk a logikus 
gondolkodas fejlesztesenek egyik leghatekonyabb eszkoze, ezert szeretnek minel hosszabb 
tavon fenntartani es mine! szelesebb korhoz eljuttatni ezt a lehet6seget az 6vodaban. 

II. Hatasvizsgalat 

A tamogatas nelkiil a tanfolyamert dijat kellene fizetnie a gyerekeknek, amit az 6vodavezet6 
Asszony levele szerint az 6vodaba jar6 gyermekek csaladjai nem tudnanak megfizetni, ezert 
val6sziniileg megsziinne a sakkoktatas. 
A ket csoport havi koltsege 40 000 forint, ami 8 h6napon at 320 000 Ft. Javasolom, hogy az 
Onkormanyzat 2014-ben is biztositsa a tanfolyam koltseget, ami az oktat6k dijazasat 
tartalmazza. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A tamogatas a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 3. sora (a 
Kepvisel6-testiilet miikodesi celu altalanos tartaleka) terhere biztosithat6. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus, 3. " 

Radvanyi Gabor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 



I. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek 

... /2014. (V. 22.) hatarozata 
a Kobanyai Gyongyike 6vodaban sakkoktatas tamogatasarol 

1. Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai Gyongyike 
6voda reszere sakkoktatas celjara 320 000 forint osszeget biztosit a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 3. soraban meghatarozott 
kepviselo testtileti altalanos tartalek koltsegvetesi sor terhere. 

2. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint 
a koltsegvetesi rendeletben t6rteno tovabbi atvezetes erdekeben a sztikseges intezkedesek megtete1ere. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szakteri.iletert felelos 
alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezetoje 
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Kobanyai Gyongyike 6voda 

1101 Budapest Salg6tarjani ut 47. 
Telefon!Fax: 0611265-1695 

Email: gyongy47@enternet.hu 

2014 APR 0 1. 

Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkonminyzat 
Polgarmestere 

Targy: sakkoktatas finanszirozasi kerelem 1014 APR 0 9. 

Tisztelt Kovacs Robert Polgarmester Ur! 

....-.... 
fjJ, l 

Alulirott azzal a keressel fordulok Onhoz, hogy tovabbra is nylijtson anyagi tamogatast a 
Kobanyai Gyongyike 6voda nagycsoportosainak sakkoktatasara. 

2011. februar 16-an a Kobanyai Onkormanyzat Kepviselotesttiletenek dontese alapjan teljes 
anyagi tamogatassal, kiserleti jelleggel kezdodott el 6vodankban az 5-7 eves korosztaly sakkal 
val6 ismerkedese. 
A megfelelo elokeszito munka eredmenyekent a tanfolyam 2* 10 fOs csoporttal indult es 
mukodik ezzel a letszammal, lemorzsol6das nelktil, mar a harmadik nevelesi eve. 
A gyerekektol es a sztiloktol kapott visszajelzesek valtozatlanul pozitivak. 
A csoportvezetesevel megbizott T6th Andras es az 6vodapedag6gusok egyiittmiikodesenek 
eredmenyekent a sakk es a ktilonbozo tablas jatekok a gyermekek mindennapi 
tevekenysegeben jelen vannak, illetve a kepessegfejleszto hatasa mellett a csaladok 
szemleleteben is pozitiv valtozast hozott (Sziilo Klubot mukodtetiink). Tehetseggondoz6 
Programunkban is kiemelt szerepet kap a sakk, mint a logikus gondolkodas fejlesztesenek 
egyik leghatekonyabb eszkoze. 
2013-ban Polgarmester Ur biztositotta azt a keretet, amely a tovabbi folytatashoz sziikseges 
volt. 

A csaladok anyagi helyzete nem teszi lehetove 6vodankban a tanfolyami dij kifizeteset. 

Kerem tegye lehetove, hogy ennek a sikeres kezdemenyezesnek legyen folytatasa ebben a 
nevelesi evben is. 

Koltsegek 
2*10 fos csoport havi koltsege 40.000.-/h6*8 h6 
Evi osszkoltseg: 320.000.-

Bizom pozitiv elbiralasaban! 

Budapest. 2014. marcius 18. 

Kapjak: 
1. Radvanyi Gabor Alpolgarmester Ur 
2. Weber Tibor Alpolginmester Ur 
3. Revcsz Marius KOS Bizottsagi Elnok Ur 


