
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

2_ ~1 . sza01u eloterjesztes 

EIOterjesztes 
a KepviselO-testiilet reszere 

a kobanyai iskolak miikodeset segito alapitvanyok tamogatasarol 

I. Tartalmi osszefoglal6 

A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont fenntartasaban es a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) miikodteteseben a116 oktatasi 
intezmenyekben az intezmenyek alapfeladatain tuli tevekenysege finanszirozasara 
alapitvanyok miikodnek. Az alapitvanyok miikodesenek egyik forrasa az intezmeny 
epuletenek berbeadasab61 szarmaz6 bevetel visszaszarmaztatasa a miikodtetotol. Az 
Onkormanyzat az iskola bevetelenek 50%-at teszi kozvetleniil hozzaferhetove az 
intezmenyek, illetve az alapitvanyok szamara. 

Az Onkormanyzathoz het intezmenytol erkezett kerelem az iskola miikodeset segito 
alapitvany tamogatasara, a kerelmeket az eloterjesztes 2. melleklete tartalmazza. A tamogatas 
a 2014. evi koltsegvetes terhere biztosithat6. A tamogatas osszeget a 2013. evi bevetelek 
maradvanya, valamint a 2014. evi 1-4. havi bevetelek hatarozzak meg. 

A nyilvantartas alapjan a tamogatast kero intezmenyek reszere az alabbi osszegek allnak 
rendelkezesre: 

lntezUJeny 
2013. evi a 2014. evi a 

Osszes Jelenleg kert 
01aradvany, az 01aradvany, az 

01aradvany, a ta01ogatas 
alapitvany alapitvany 

2013. evi 
ta01ogatasara ta01ogatasara 

01aradvany +2014. 
(Ft) 

felhasznalhato felhasznalhato 
osszeg osszeg 

evi Dlaradvany 

(Ft) (Ft) 
(Ft) 

Kobanyai Bem 
Jozsef Altalanos 

96 000 757 271 853 271 450 000 
Iskola (Hungaria 
krt. 5-7.) 
K6banyai Hannat 
Altalanos Iskola 85 000 74 008 159 008 85 000 
(Harmat 88.) 
K6banyai Kada 
Mihaly Altalanos 

18 000 19 060 37 060 69 893 
lskola (Kada u. 27-
29) 
K6banyai 
Keresztury Dezs6 

1 638 000 1119673 2 757 673 1 638 000 
Altalanos Iskola 
(Kereszturi ut 7-9.) 
K6banyai 
Szervatiusz Jen6 

0 640 175 640 175 100 000 
Altalanos Iskola 
(K6banyai ut 38.) 
K6banyai Szent 
Laszlo Altalanos 

145 000 233 171 378 171 300 000 Iskola (Szent L. ter 
1.) 
K6banyai Szent 
Laszlo Gimnazium 

256 000 434 973 690 973 690 973 (K6r6si Csoma S. 
ut 28-34.) 



A tabl<izat adataib61 lathat6, hogy az alapitvanyok tamogatasara felhasznalhat6 osszeg a 
Kobanyai Kada Mihaly Altalanos Iskola kivetelevel rendelkezesre all. A Kobanyai Kada 
Mihaly Altalanos Iskola altai megjelolt alapitvany tamogatasat a 2013. es a 2014. evi berleti 
dij-bevetelenek (37 060 Ft) erejeig javasolom. A reszletes kimutatast a 3. melleklet 
tartalmazza. Az eloterjesztes 4. melleklete osszefoglalja a tamogatasi celokat. 

II. llatasvizsgalat 

Az iskolak mukodeset segito alapitvanyok altalanos celja, hogy megteremtsek az oktatas 
legkedvezobb felteteleit, elosegitsek a hatranyos helyzetu tanul6k eselyegyenloseget, 
tamogassak a tehetseges tanul6kat a kepessegeik kibontakoztatasaban. Az alapitvanyok 
tovabbi celjai kozott szerepel a pedag6gusok erdekeltsegenek novelese, a szlilok es a 
pedag6gusok, valamint a diakok mentalhigienes ismereteinek bovitese. 

A celok elerese erdekeben az alapitvanyok kulturalis programokat, versenyeket, erdei iskolat, 
kirandulast szerveznek. Az alapitvanyok hozzajarulnak az iskolak hataron beli.ili es tuli, 
valamint az iskolakozi kapcsolatai apolasahoz. Eszkozok beszerzesevel javitjak a 
nyelvoktatast, mukodtetik a k6rusaikat. Nem utols6 sorban jutalmazzak a kiemelkedo 
teljesitmenyt elert tanul6kat, elismerik az oktatasban kival6 eredmenyt elert tanarokat. 

A fenti tevekenysegek altai az intezmenyek nevel6-oktat6 munkaja minosegileg javulhat, a 
tanul6k es tanarok motivaltsaga nohet, amely az iskolaethosz kialakulasa reven az intezmeny 
himevet is novelheti. 

III. V egrehajtas feltetelei 

A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pont 4., 6., 8., 10., 11., 13. es 17. 
soraban (az 6nkormanyzat jogi szemely telephelyei dologi kiadasai) a javasolt osszeg 
rendelkezesre all. 

A tamogatast szerzodes alapjan biztositja az Onkormanyzat az alapitvanyok reszere, a 
tamogatas a kert celokra hasznalhat6 fel. 

Az iskolak es az oket segito alapitvanyok megnevezese: 

Intezmeny Alapitvany 

Kob:inyai Bern Jozsef Altalanos Iskola Zi:ild Dio Alapitvany 

Kob:inyai Hannat Altalanos Iskola Hannat 88 Alapitvany 

Kob:inyai Kada Mihaly Altalanos Iskola Osszefogva az iskolaert Alapitvany 

Kobanyai Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola Egyesiilt Erovel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvany 

Kob:inyai Szerv:itiusz Jen6 Altalanos Iskola Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola Alapitvanya 

Kob:inyai Szent Laszlo Altalanos Iskola Tanuloink jovojeert Alapitvany 

Kobanyai Szent Laszlo Gimnazium Osszefogas a Szent Laszlo Gimnaziumert Alapitvany_ 
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V. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 
eloterjesztes 1. melleklete szerinti hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus, q " 

Torven essegi szempontb61 ellenjegyzem: 

Kepviselo-testtilete meghozza az 

fo~ d) 
Weeber Tibor 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkorrnanyzat KepviselO-testtiletenek 

.. ./2014. (V. 22.) hatarozata 
a kobanyai iskolak rniikodeset segito alapitvanyok tarnogatasarol 

1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete a 

a) a ZOld Dio Alapitvanynak ( 1101 Budapest, Hungaria krt. 5-7.) 450 000 Ft, 
b) a Harmat 88 Alapitvanynak (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 85 000 Ft, 
c) az Osszefogva az iskolaert Alapitvanynak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 37 060 

Ft, 
d) az Egyesult Erovel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvanynak (1106 Budapest, Kereszturi 

ut 7-9.) 1 638 ooo Ft, 
e) a Szervatiusz Jeno Altalanos Iskola Alapitvanyanak (1101 Budapest, Kobanyai ut 38.) 

100 000 Ft, 
f) a Tanuloinkjovojeert Alapitvanynak (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 1.) 300 000 Ft, 
g) az Osszefogas a Szent Laszlo Gimnaziumert Alapitvanynak (1102 Budapest, Korosi 

Csoma Sandor ut 28.) 690 973Ft 
tamogatast nyujt a Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteserol szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pont 4., 6., 
8., 1 0., 11., 13. es 17. sora terhere. 

2. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert az 1. pontban foglalt eloiranyzatok 
atcsoportositasara es a koltsegvetesi rendeleten tOrteno atvezetes erdekeben a szukseges 
intezkedesek megtetelere, valamint a tamogatasi szerzodesek alairasara. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a human szakteruletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
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Kimutatas a 2013. es 2014. ev1 berleti dijbevetel maradvc3nyc3r61 

Intt!zmCny 

2014. Cvi kOitsCgvetCs 
terhCre biztositand6- a 

2013. Cvi bCrleti 
dijbevete150%-a (Ft) 

Atcsoportositllsra Cs az 12013. Cvi 
intCzmCny rCszCre maradv8ny 

3tutal3.sra kerillt Osszeg 50 %-a 
(Ft) (Ft) 

a 2014. januar 1-
aprilis 30. idOszak 
bCrleti dijbevCtel 

100°/u-a 
(Ft) 

a 2014. januar 1-
llprilis 30. idOszak 
bCrleti dijbevCtel 

50%-a 
(Ft) 

Atcsoportositlls Atcsoportositlls 
I. II. 

(Ft) (Ft) 

Atcsoportositas 
III. 
(Ft) 

Atcsoportositas 
Osszesen 

(Ft) 

3. melleklet az el6terjeszteshez 

a 2014. januar 1-

ap .. ·~ilis. 3'·.0 • •. i·d· •• ~~:liak .. 'I Osszes maradvany-b~rleti dijbe~t'itel5W'Io 2013. Cvi 
Ana'k' 

3tC~pp'6'~osii.~s'sal 
cS:ifli~·~~tet't·ossZege, a 

maradv3ny 
IFtl 

maradv3.ny+2014. 
Cvi maradviiny 

(Ft) 

Jelenleg kCrt 
t8mogat8s 

(Ft) 

K6bimyai Bem J6zsef Altahinos 
Iskola (Hung::iria krt. 5-7.) 

\86 0001 90 0001 96 00 I 552 2501 776 1251 9 5951 2 59\ 6 668 18 8s11r . 853 271 450 00 

K6b<inyai Hannat Altal<inos lskola 
(Harmat 88.) 
K6b<inyai Kada Mih<ily Aital<inos 
Iskola (Kada u. 27-29) 

85 0001 

18 0001 

85 00 

\8 oo .• 

148 015 74 00 c 

38 \2( 19 06 

K6b8.nyai Keresztury Dezs6 I I 638 oooi oorl 2 276 90rJ I 138 45rl 14 7851 3 9921 ol 18 77 
Altal<inos Iskola (KeresztUri Ut 7-9.) 1 vi '1 
Kobanyai Szent Lasz\6 Altalanos 1 145 00~ 01 145 OO(j 481 5001 240 75(j 5 9681 1 6111 01 7 57 
Iskola (Szent L. ter 1.) 

K6b<i.nyai Szerv<i.tiusz Jen6 Altal<i.no 
64 000 64 000 1 280 350 640 175 0 

Iskola (K6b<i.nyai Ut 38.) 

Kobanyai Szent Lasz\6 Gimnaziurn 1 536 000 1 280 000 256 00 I 690 00 845 00 239 298 64 772 I 05 957 
(K6r6si Csoma S. Ut 28-34.) 

74om 159 008 85 00 

\9 06( 37 06 69 89 

2 757 673 I 638 00 

378\71 300 00· 



lskola - alapitvany neve 
K6banyai Bern Jozsef Altalanos Iskola 

Zold Dio Alapitvany 

K6banyai Harmat Altalanos Iskola 

Harmat 88 Alapitvany 
K6banyai Kada Mihaly Altalanos Iskola 

Osszefogva az iskolaert Alapitvany 

K6banyai Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola 

Egyesi.ilt Er6vel (Viribus Unitis) Iskolai 
Alapitvany 

Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola 

Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola 
Alapitvanya 

K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola 

Tanuloinkjov6jeert Alapitvany 

K6banyai Szent Laszlo Gimnazium 

Osszefogas a Szent Laszlo Gimnaziumert 
Alapitvany 

4. melleklet az ellfterjeszteshez 

Tamogatas celja 
a) teremberlet, 
b) Nemzeti Tanchaz 2014/2015. evadra szolo 
szinhazberletenek megvasarlasa, 
c) tanulok ev vegi jutalmazasa, 
d) zenekar dijazasa, 
e) a Mestersegek utcaja program 
megszervezese. 
a) az erdei iskolak, taborok es 
b) a tanulmanyi versenyek tamogatasara, 
c) a tanulok jutalmazasara. 
a)taborok tamogatasa, 
b) taborba valo utazas buszkoltsege, 
c )a tanulok kirandulasa. 

a) a kihelyezett tantesti.ileti ertekezlet 
finanszirozasa, 
b) tanulok jutalmazasa, 
c) nevezesi dijak, utikoltsegek teritese, 
d) raszorulo gyermekek taboroztatasanak 
segitese, 
e) szakmai anyagok vasarlasa, 
f) egyeb, a pedagogusok munkajat segit6 
eszkozok beszerzese. 
a) a Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola 
epi.iletenek korszeriisitese, allagvedelme, 
b) a gyermekekkel foglalkozo iskolai 
alkalmazottak szakmai tovabbkepzese, 
c) az oktatashoz, neveleshez szi.ikseges 
eszkozok, valamint a gyermekek fejl6deset 
el6segit6 egyeb eszkozok beszerzese, 
d) a Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola 
programjainak megvalositasa. 
a) a tanev vegi ajandekozas Gutalomkonyv es 
polo vasarlasa, buszos kirandulas 
finanszirozasa ), 
b) textil (fiiggony) vasarlasa, 
c )j elveny keszittetese. 

a) kirandulas tamogatasa, 
b) az iskola epi.iletenek karbantartasa, 
c) sporteszkozok beszerzese, 
d) az oktatashoz eszkozok vasarlasa. 



f>eVlA, j6zsef ALtaL~V'vos lsR.oLa 

1:W1- "!;IA.ctcrpest, 1-tiA.vcgtlrLIA ~vt. 5-J-. 

TeLefovc/f!A;<.: 

Tamogatas iranti kerelem 

Neve: Zold Di6 
Cime: 1101 Budapest, Hungciria krt. 5-7. 
Ad6szama: 18157482-1-42 
Fovarosi Torvenyszek bejegyzesi szama: 9. PK.60.625/1993/8. 
Nyilvantartasi szam: 4175 
Bankszamla szam: 11710002-20084747 
Alapitvany kepviseloje: Szarvasne Szombati Eva 
A kert tamogatasi osszeg: 450.000 Ft 
Aut6busz berlese: 200.000 Ft 
2014. mcijus 31. Csalcidi kircindulcis Pilis 
2014. junius 20. TantestUieti kircindulcis Szekesfehervcir 
Teremberlet : 80.000 Ft 2014. junius 20. 
Szlnhcizberlet:80.000 Ft (25 db) A 2014/2015. evad Nemzeti Tcinchciz 
Tanul6k ev vegi jutalmazcisa: 40.000 Ft 2014. junius 19. 
Zenekar dlja: 50.000 Ft 2014. mcijus 15. Mestersegek utccija 
Ad61evonasi jog: igen nem 
Feladat, melyet tamogat: Tanulmcinyi es egyeb versenyek, vetelkedok 
szervezesehez tcimogatcis, a nyertesek dljazcisa. Szabadidos programok, a dicikok 
szabadidejenek hasznos eltolteset szolgcil6 programok. 
Az alapitvany celja: 
Az alapltvciny tevekenysege tudomcinyos, oktatcisi, j6tekonyscigi es kutatcisi 
jellegu lehet. Arra torekszik, hogy segltse megteremteni az iskolai oktatcis 
legkedvezobb felteteleit. 

Budapest, 2014. april is 30. 



Kobanyai 

Harmat Altalanos lskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 
Telefon: 260-1817, fax: 261-1837 

E-m a i I: harm at8 8@t-on I i ne. h u 
OM 034954 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 
Kalrnanne Szabo Judit reszere 

Tisztelt Csoportvezeto Asszony! 

A Kobanyai Harmat Altalanos Iskola 2013. evi beveteli rnaradvanyat kerjuk szepen a Harmat 
Alapitvanynak utalni. 

Alapitvany adatai: 

Alapitvany neve: Harmat 88 Alapitvany 
Cirne: 1104 Budapest Harmat utca 88. 
Adoszarna: 18066926-1-42 
Fovarosi Torvenyszek bejegyzesi szarna: PK.60554/1994/1 
Nyilvantartasi szarna: 5008 
Bankszarnla szarna: 11710002-20081641 
Alapitvany kepviseloje: dr. B. Szabo Emone 
A kert tarnogatasi osszeg: 85.000,-Ft 
Az alapitvany a tarnogatasi osszeg tekinteteben adolevonasi joggal rendelkezik? 

1gen vagy nem 
Az alapitvany alapszabalya szerinti feladatok_ arnelyeket tarnogat: 
Az altalanos iskola neveles es oktatas tamogatasa, hatranyos helyzetu tanulok felzarkoztatasa, 
tehetsegek tamogatasa. 
Nehanv gondolatban az alapitvanv tevekenvsegenek bernutatasa: 
Erdei iskolak, taborok tarnogatasa, tanulrnanyi versenyek tarnogatasa, tanulok jutalmazasa. 

Budapest, 2014.aprilis23. 

Koszonettel 

~~bl 
'v 

Igazgat6 
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Kobanyai 

Harmat Altalanos lskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 
Telefon: 260-1817, fax: 261-1837 

E-mail:harmat88@t-online.hu 
OM 034954 

Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 
Koltsegvetesi Csoport 
Rappi Gabriella Csoportvezet6 Asszony reszere 

Tisztelt Csoportvezet6 Asszony! 

A Kobanyai Harmat Altalanos Iskola 2013. evi beveteli maradvanyat, melynek osszege 
85.000,-Ft kerjuk szepen a Harrnat Alapitvanynak utalni. 

Harmat 88 Alapitvany 
1104 Budapest Harmat utca 88. 
Ad6szam: 18066926-1-42 
Szamlaszam: 11710002-20081641 

Budapest, 20 14.aprilis 04. 

Koszonettel 

Igazgat6 



Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
reszere 

Targy: Tamogatas iranti kerelem 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Alulirott Hanczne Szmilk6 Katalin, a K6banyai Kada Mihaly Altalanos iskola vezet6je azzal 
a kerelemmel fordulok Onok felt\ hogy az altalam vezetett iskolat tamogat6 alapitvanyt 
tamogatasban reszesitsek. 

Az alapitvany adatai 

Alapitvany neve: Osszefogva az iskolaert Alapitvany 
cime: 1103 Budapest Kada utca 27-29. 
ad6szama: 19663021-1-42 
F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: Pk.6271211990/l 
Nyilvantartasi szama: 350 
Bankszamla szama:11710002-20009403 
Alapitvany kepvisel6je: Halasz Gusztav 

Az alapitvany alapit6 okiratban vallalt celja, tevekenysege, feladata: 

• Az iskola tomaterem b6vitesenek tamogatasa, valamint az oktat6-, nevel6 munka 
felteteleinekjavitasahoz torten6 hozzajarulas. 

• Kozhasznu tevekenyseg: a tarsadalom es az egyen kozos erdekeinek kielegitesere 
iranyul6 kovetkez6 - a szervezetletesit6 okirataban szerepl6 - eel szerinti 
tevekenysegek: 

1. egeszsegmeg6rzes, betegsegmegel6zes, gy6gyit6-, egeszsegugyi rehabilitaci6s 
tevekenyseg 

2. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes 
3. kulturalis tevekenyseg 
4. gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek-es ifjusagi erdekkepviselet 
5. hatranyos helyzetii csoportok tarsadalmi eselyegyenl6segenek el6segitese 
6. sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbizas alapjan 

folytatott sporttevekenyseg kivetelevel 
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Az alapitvany elsodleges tevekenysege a Kobanyai Kada Mihaly Altalanos Iskolaban foly6 
nevelo-oktat6 munka tamogatasa. 
Egyik to feladatunknak tekintjtik az az iskolai rendezvenyek szervezesenek tamogatasat. 
(Sportnap, Tudomanynap, Muzeumi Nap, iskolai taborok). Masik fO celunk, hogy 
hozzajaruljunk az iskola kival6 diakjainak jutalmazasahoz, eredmenyeik elismeresehez. Ezen 
belUl az alapftvany hozzajarul a kertileti es budapesti versenyeken kimagasl6 eredmenyeket 
elert tanul6k jutalmazasahoz, es a minden osszel megszervezett jutalomkirandulas 
koltsegeihez, amelyen a hazi versenyeken elokelo helyezest elert tanul6k vesznek reszt. Az 
alapitvany minden evben Kada osztondfjjal tamogatja az elozo tanevben kituno tanulmanyi 
eredmenyt elert tanul6kat. Fentiek mellett hagyomannya valt, hogy az alapitvany hozzajarul 
az elsosok Kadas kopennyel val6 megajandekozasahoz. 

A kert tamogatasi osszeg: 69.893 Ft, amelyet a kovetkezo celra szeretnenk felhasznalni: 
A tanul6k kirandulasra, taborba val6 utaztatasanak buszberlesi koltsege. 

Az alapitvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad6levonasi joggal nem rendelkezik. 

Tamogatasukban bizva, tisztelettel es koszonettel: 

Budapest, 2014. aprilis 25. 
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Hanczne Szmilk6 Katalin 
intezmenyvezeto 



ALAPITV ANYI ADATOK 

Alapitvany neve: Osszefogva az iskolaert Alapitvany 
cime: 1103 Budapest Kada utca 27-29. 
ad6szama: 19663 021-1-4 2 
F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: Pk.62712/1990/1 
Nyilvantartasi szama: 350 
Bankszamla szama (ahova a tamogatast utalja az Onkormanyzat):11710002-20009403 
Alapitvany kepvisel6je (e1nok, a tamogatasi szerz6des alair6ja): Halasz Gusztav 

A kert tamogatasi osszeg: Sajnos jelenleg nem ismerjuk a pontos osszeget, mivel regi 
szerz6desek megszuntek, az uj szerz6desek hossza meg bizonytalan. 

A tamogatast a kovetkez6 celra szeretnenk felhasznalni: 
Tanulmanyi kirandulasra, taborozashoz buszberles 

Az alapitvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad6levonasi joggal rendelkezik? nem 

Az alapitvany alapszabalya szerinti feladatok, amelyeket tamogat: 

Az alapitvany celja, tevekenysege: 

- Az iskola tomaterem b6vitesenek tamogatasa, valamint az oktat6-, nevel6 munka 
felteteleinek javitasahoz t5rten6 hozzajarulas. 

- Kozhasznu tevekenyseg: a tarsadalom es az egyen kozos erdekeinek kielegitesere 
iranyul6 kovetkez6 - a szervezet letesit6 okirataban szerepl6 - eel szerinti 
tevekenysegek: 

1. egeszsegmeg6rzes, betegsegmegel6zes, gy6gyit6-, egeszsegugyi rehabilitaci6s 
tevekenyseg 

2. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes 
3. kulturalis tevekenyseg 
4. gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek-es ifjusagi erdekkepviselet 
5. hatranyos helyzetu csoportok tarsadalmi eselyegyenl6segenek el6segitese 
6. sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbfzas alapjan 

folytatott sporttevekenyseg kivetelevel 

Nehany gondolatban az alapitvany tevekenysegenek bemutatasa: 

Az alapitvany els6dleges tevekenysege az iskolai nevel6-oktat6 munka tamogatasa. 
Ezen beltil minden evben tamogatja az iskolai rendezvenyek megszervezeset. Hozzajarul a 
kertileti es budapesti versenyeken kimagasl6 eredmenyeket elert tanul6k jutalmazasahoz. 
Tamogatja a Sportnap megrendezeset, valamint az iskolai nyari taborok megszervezeset. Az 
alapitvany hozzajarul az els6sok iskolakopennyel val6 megajandekozasat. Hozzajarul a 
minden 6sszel megszervezett jutalomkirandulas koltsegeihez, amelyen a hazi versenyeken 
el6kel6 helyezest elert tanul6k vesznek reszt. Az alapitvany minden evben Kada osztandijjal 
tamoga~ja az el6z6 tanevben kitun6 tanulmanyi eredmenyt elert tanul6kat. Ezen kivu! 
el6fordult mar, hogy az Alapitvany tamogatasaval szervezet meg az iskola tematikus 
projektnapjait. 
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Kobanyai 
Keresztury Dezso Altalanos lskola 
1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. 

Kalmanne Szabo Judit 
Kobanyai Onkormanyzat 

Fax/ II :263-03-67/262-69-00 
Email: iskola@keresztury-bp 1 0 .sulinet. hu 

www.keresztury.uw.hu 

Ikt.szam: 20 141' J I ill . 

KERELEM 
2013. evi maradvany bevetel atkonyvelese 

Tisztelt Kalmanne Szabo Judit! 

A K6banyai Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola 2013. evi 1.638.000,- Ft. bevetelenek 
atkonyveleset engedelyezni sziveskedjek az iskola Egyestilt Er6vel Alapitvany szamlajara. 

Az atkonyvelt bevetelt az alabbiaknak megfelel6en szeretnenk felhasznalni: 
- Pedagogusok jutalmazasa, 
- kihelyezett tantestiileti ertekezlet finanszirozasa, 
- tanulok jutalmazasa, 
- nevezesi dfjak, utikoltsegek terftese, 
- raszorulo gyermekek taboroztatasanak segitese, 
- informatikai eszkozok beszerzese, 
- szakmai anyagok vasarlasa, 
- egyeb a pedagogusok munkajat segit6 eszkozok beszerzese. 

Alapitvany adatai: 
Nev: Egyesiilt Er6vel Alapitvany 
Adoszam: 19703567-1-42 
Bankszla.: OTP Bank 11710002-20080475 

Budapest, 2014. aprilis 17. 

Tisztelttel: ~} 
Kova¢s ferenc _ · 

igazgato. 
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K6banyai Keresztury Dezs6 
Altahinos Iskola 
1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. 

Kalmanne Szabo Judit 
K6banyai Onkormanyzat 

Fax/ II :263-03-67/262-69-00 
Email :iskola@keresztury -bp 1 0 .sulinet.hu 

www.keresztury.uw.hu 

Ikt.szam: 2014/ Gl /III. 

KERELEM 
2013. evi maradvany bevetel atkonyvelese 

Tisztelt Kalmanne Szabo Judit! 

A K6banyai Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola 2013. evi 1.638.000,- Ft. bevetelenek 
atkonyveleset engedelyezni sziveskedjek az iskola Egyesiilt Er6vel Alapitvany szamlajara. 

Alapitvany adatai: 

Alapitvany neve: Egyesiilt Er6vel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvany 
cime: 1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. 
adoszama: 19703567-1-42 
F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: 11.Pk.67.806/4. 
Nyilvantartasi szama: 2868 
Bank.szamla sz<i.ua (ahova a tamogatast utalja az OnkorrGanyzat): OTP Bank Nyrt. 1102. 
Budapest K6rosi Csoma setany 6. 11710002-20080475 

Alapitvany kepvisel6je ( elnok, a tamogatasi szerz6des alairoja): Bukva Gezane ( elnok) 

A kert tamogatasi osszeg: 1.638.000,. Ft. 

Az atkonyvelt bevetelt az alabbiaknak megfelel6en szeretnenk felhasznalni: 
• kihelyezett tantestiileti ertekezlet finanszirozasa, 
• tanulok jutalmazasa, 
• nevezesi dijak, utikoltsegek teritese, 
• raszorulo gyermekek taboroztatasanak segitese, 
• informatikai eszkozok beszerzese, 
• szakmai anyagok vasarlasa, 
• egyeb a pedagogusok munkajat segit6 eszkozok beszerzese. 

Az alapitvany a tamogatasi osszeg tekinteteben adolevonasi joggal rendelkezik? igen vagy 
nem 

Az alapitvany alapszabalya szerinti feladatok, amelyeket tamogat: 
Az Alapitvany celja: 

1. Olyan oktatas kialakulasanak es megvalositasanak el6segitese, amely az egyen 
kepessegeinek feltarasahoz, fejlesztesehez nyujt segitseget, azt szolgalja, es 
felkesziilesi lehet6seget teremt az allampolgari szerepek barmelyikere. 

2. Az oktatas anyagi - technikai felteteleinek javitasa, muszaki, technikai 
berendezesek biztositasa. 

3. El6segiteni az iskolai nyelvoktatas szemelyi es targyi felteteleinek javitasa 
(nyelvtanarok alkalmazasaval) kepzesek tamogatasaval, ki.ilfOldi cserekapcsolatok 



kiepitesevel. Hozzajarulas a kiemelked6 kepessegii tanul6s es pedag6gusok 
killfoldi tanulmanylitjainak szervezesehez. 

4. A hatranyos helyzetii es/vagy tehetseges gyermekek segitese. 
5. Az iskolai es mas kulturalis, szabadid6s programok tamogatasa. 
6. A diaksport versenyek, a rendszeres testmozgas osztonzese, tamogatasa. 
7. Novelni az oktatasban reszvev6 pedag6gusok es tanul6k erdekeltseget 

teljesitmenyhez. A szlilok, az oktatasban resztvev6 pedag6gusok es diakok 
mentalhigienias ismereteinek novelese. 

8. A kiemelt tanulmanyi programok, tan6ran kivlili foglalkozasok tamogatasa. 
9. Az iskolai kozelet fejlesztese, a demokracia-technikak elsajatitasa. 
10. Neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes. 
11. Kulturalis tevekenyseg. 
12. Hatranyos helyzetii csoportok tarsadalmi eselyegyenlosegenek el6segitese. 
13. Sport- a munkaviszonyban es a polgari jogviszony kereteben megbizas alapjan 

folytatott sporttevekenyseg kivetelevel. 

Az alapitvany tevekenysegenek bemutatasa: 
A Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola tanul6it, pedag6gusait es targyi beszerzeseit tamogatjuk. 
A tamogatasok 80-90%-at a tanul6i juttatasok teszik ki. 

erdei iskolai es az itthon marad6 tanul6k programjainak 
szinhaz, muzeumlatogatas, tanulmanyi kirandulasok 
valamint az anyagilag raszorul6 tanul6k egyeni tamogatasa a fenti programokra. 
tanulasban, miiveszetekben, sportban kiemelked6 vagy onmagahoz kepest jelentos 
fejl6dest mutat6 
tanul6kjutalmazasa osztOndij formajaban egy feleven a.t./5000Ft/f6/ 
Alapitvanyunkjelenleg kozhasznu. F6 beveteli forrasunk az SZJA '%-a. 

Budapest, 2014. aprilis 28. 

Tisztelettel: 



HUMANIRODA 

KOBANY AI SZENT LASZLO AL T ALAN OS IS KOLA 

Levelezesi cim: 1105 Budapest, Szent Laszlo ter I. 
Telefon I fax: 260-6558, 260-6597 
Fax: 431-7340 

OKTATASI, KUL TURALIA, CIVIL CSOPORT 

Kalmanne Szabo Judit 
csoportvezeto 

reszere 

Targy: Onkormanyzati t<imogatas - intezmeny bevetelebol, intezmeny alapitvanynak 

Adatok: 

Alapitvany neve: TANULOINK JOVOJEERT ALAPITV ANY 
cime: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 1. 
ad6szama: 19676322-1-42 
Fovarosi Torvenyszek bejegyzesi szama: 6605811991. 
Nyilvantartasi szama: 66058 
Bankszamla szama (ahova a tamogatast utalja az Onkormanyzat): 

11710002-20049485-00000000 
Alapitvany kepviseloje ( elnok, a tamogatasi szerzodes alair6ja): 

Bogmirne dr. Szaniszl6 Brigitta 

Kert tamogatasi osszeg: 300.000,
Tamogatas felhasznalasa: 

tanev vegi ajandekozas Uutalom konyv es polo, buszos kirandulas) 
textil (ftiggony) 
jelveny 

Az alapitvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad6levonasi joggal nem rendelkezik. 
Az alapitvany alapszabalya szerinti feladatok, amelyeket tamogat: 

nyelv- es informatika oktatas felteteleinek javitasa 
sport- szabadidos tevekenysegek tamogatasa 
tehetseges valamint hatranyos helyzetu tanul6k tamogatasa, jutalmazasa 

Alapitvany tevekenysegenek bemutatasa (nehany mondatban): 
nyari taboroztatas tamogatasa · ' 
k6rus tamogatasa 
JOVO NEMZEDEKE dij 

Budapest 2014. aprilis 29. 

.. \ 
v~~ 

Menyhart Sandor 
igazgat6 



Szervatiusz Jenlf J{Ctafa:nos IsR.fJfa 
1101 <Butfapest, 7(ff6anyai ut 38. 

riel/fat; 06-1-260-84-57 
P.-mail: szervig@t-online.liu 

TAMOGATASI KERELEM 

Alapftvany neve: Szervatiusz Jen6 Altalanos lskola Alapftvanya 
dme: 1101 Budapest, K6banyai ut 38. 

ad6szama: 18156223-1-42 
F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: 7.Pk.61.359/1995/6. 
Nyilvantartasi szama: 5821 
Bankszamla szama: 11710002-20082501-00000000 
(ahova a tamogatast utalja az bnkormanyzat) 

Alapftvany kepvise16je: Kocsis Zsuzsanna kurat6riumi elnok 
(elnok, a tamogatasi szerz6des alafr6ja) 

A kert tamogatasi osszeg: 100.000 Ft 

A tamogatasi osszeget az alapszabalyban rogzftett feladatok ellatasanak segftesehez 
kfvanjuk felhasznalni. 

Az alapftvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad61evonasi joggal rendelkezik? 
igen vagy nem 

Az alapftvany alapszabalya szerinti feladatok, amelyekhez segftseget nyujt: 

a testileg harmonikusan fejlett, szellemileg fogekony, boldog, es kiegyensulyozott 

gyermekek nevelese, 
a Szervatiusz Jen6 Altalanos lskola epuletenek korszerusftese, allagvedelme 
a gyermekekkel foglalkoz6 iskolai alkalmazottak szakmai tovabbkepzese 
az oktatashoz, neveleshez szukseges szakmai eszkozok, valamint a gyermekek 

fejl6deset el6segft6 egyeb eszkozok beszerzese. 
a Szervatiusz Jen6 Altalanos lskola programjainak megva!6sftasa. 

Alapftvanyunk az alapszabaly szerinti tevekenysegeket vegzi. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

'~ _) 

Demeter Antal 
igazgat6 



Kobanyai Szent Laszlo Gimnazium 
Eotvos Lortmd Tudomanyegyetem gyakorl6helye 

1102 Budapest, K6rosi Csoma Sandor lit 28-34. 
Tel:+36-1-262-3599, Fax:+36-1-260-2264, www.szlgbp.sulinet.hu 

Az iskolai alapitvany bemutatasa 

Alapitvany neve: Osszefogas a Szent Laszlo Gimnaziumert Alapitvany 

Cime: 1102 Budapest, K6rosi Csoma Sandor ut 28. 

Ad6szama: 18014125-1-42 

F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: 12.Pk. 64856/1990/24. 

Nyilvantartasi szama: 1240 

Bankszamla szama (ahova a tamogatast utalia az Onkormanyzat): 

OTP 11710002-20048556 

Alapitvany kepvisel6je (elnok, a tamogatasi szerz6des alair6ja): Dr. Szilvasy Gyorgy 

Peter 

A kert tamogatasi osszeg: a maximum 

kira nd u lastamogatashoz 

az iskola epOietenek karbantartasara 

sporteszkozok beszerzesere 

az oktatashoz eszkozok vasarlasara 

Az alapitvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad61evonasi joggal rendelkezik? nem 

Az alapitvany alapszabalya szerinti feladatok, amelyeket tamogat: 
,Az iskola muemlek epulete felujitasanak, karbantartasanak, berendezesei es 
eszkozei cserejenek, korszerusitesenek tamogatasa. Az oktat6-nevel6 munka 
felteteleinek javitasahoz torten6 hozzajarulas altai az iskola rangjanak megtartasa, 
illetve emelese. Az oktatas szemelyi es targyi felteteleinek javitasa. 

A diakok tanulmanyi szinvonalanak javitasa erdekeben: 
- a kiemelked6 eredmenyt eler6 diakok tamogatasa osztondijjal, jutalmazassal, es a 
raszorul6 tanul6k szocialis tamogatasa utjan 
- az oktatasban kival6 eredmenyt eler6 tanarok jutalmazasa 
-a diakok OdOitetesenek tamogatasa, targyi feltetelek biztositasa 
- a testveriskolai kapcsolatok apolasa, diakcserek, tanulmanyi kirandulasok 
szervezesere es erre tamogatas nyujtasa." 

Nehany gondolatban az alapitvany tevekenysegenek bemutatasa. 



Alapitvanyunk az ut6bbi evekben els6sorban az 1 %-b61 jutott forrasokhoz. A 
tanulmanyi kirandulasokhoz szocialis alapon nyujt az alapitvany (50-100 %-os) 
tamogatast. Ez teszi lehet6ve, hogy minden diak reszt tudjon venni a szeptemberi 
haromnapos orszagjar6 tanulmanyi kirandulasokon. 
A kitUn6 es jeles tanul6k evente egy alkalommal tanulmanyi osztondijban reszesOinek. 
Szocialis alapon, egyedi kerelmek alapjan, tamogatast ad az alapitvany a 
diakcserekhez, tanulmanyi celu utazasokhoz- ezzel is lepeseket pr6balunk tenni az 
eselyegyenl6seg iranyaba. 
Tamogatja az alapitvany a nyari taborozast, lehet6seget biztositva mind szaktaborok, 
mind pedig OdOies celu taborok szervezesehez. 
Az alapitvany hozzajarul a tanul6k ev vegi jutalmazasahoz, kiegeszitve a KLIK altai 
biztositott keretet. 
Hozzajarul tovabba az iskola hataron tuli, magyar, iskolakozi kapcsolatainak 
apolasahoz. (Temesvari Bartok Bela Liceum, Nagyvaradi Ady Endre Liceum es 
masok) 
A nemzetkozi kapcsolatokat els6sorban a diakcserek anyagi tamogatasaval szolgalja, 
hiszen a koltsegek alacsony szinten tartasa nelkOI a tanul6k egy resze nem tudna 
reszt venni a programon. 
Az alapitvany eszkozok vasarlasaval hozzajarul az oktatas szinvonalanak javitasahoz. 

Budapest, 2014. aprilis 30. 
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