5 co . szamu eloterjesztes
Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat
Jegyzoje
Eloterjesztes
a Kepviselo-testiilet reszere
a kobanyai iskolak miikodeset segito alapitvanyok tamogatasarol
I. Tartalmi osszefoglalo
A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont fenntartasaban es a Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: 6nkormanyzat) miikodteteseben all6 oktatasi
intezmenyek mellett az intezmenyek alapfeladatain tllli tevekenysege finanszirozasara
alapitvanyok miikodnek. Az alapitvanyok miikodesenek egyik forrasa az intezmeny
epliletenek berbeadasab61 szarmaz6 bevetel visszaszarmaztatasa a miikodtet6t61. Az
Onkormanyzat az iskola bevetelenek 50%-at teszi kozvetleniil hozzaferhetove az
intezmenyek, illetve az alapitvanyok szamara. Az intezmenyek az alapitvanyi tamogatashoz
sziikseges kerelmeket 2014. okt6ber 6-aig klildhettek meg az Onkormanyzat reszere.
Az Onkormanyzathoz negy intezmenyt61 erkezett tamogatasi kerelem (az eloterjesztes 2.
melleklete). A tamogatas a 2014. evi koltsegvetes terhere biztosithat6. A tamogatas osszeget a
2014. evi januar-augusztus havi bevetelek hatarozzak meg. A tamogatast ker6 alapitvanyok
kozlil harom (Kobanyai Bern J6zsef Altalanos Iskola, Kobanyai Kada Mihaly Altalanos
Iskola, Kobanyai Keresztury Dezs6 Altalanos Iskola) a 2014. evben mar igenyelt es kapott
tamogatast. A beveteli osszeg jelenleg felhasznalhat6 50%-a teljes mertekben az alapitvanyok
rendelkezesere all, az el6z6ekben kert tamogatasi osszeget nem tartalmazza.
A tamogatast ker6 intezmenyek reszere - nyilvantartas alapjan - az alabbi osszegek allnak
rendelkezesre ·
Intezmeny
Kobanyai Bern J6zsef Altahinos Isko1a
(1101 Budapest, Hungaria krt. 5-7.)
Szekhe1y
Kobanyai
(11 02 Budapest, Kapo1na
Janikovszky Eva
ter 4.)
Magyar-Ango1 Ket
Tagintezmeny
Tanitasi Nye1vu
(1101 Budapest, Ulloi ut
Alta1anos Isko1a
118.)
Kobanyai Kada Mihaly A1ta1anos Isko1a
(1103 Budapest, Kada u. 27-29.)
Kobanyai Keresztury Dezso Alta1anos Isko1a (1106
Budapest, KeresztUri ut 7-9.)

2014. 01. 01-toi2014. os. 31-eig
befolyt netto berleti dijbevetel
felhasznalhato 50%-a
(Ft)
1 458 229

Kert tamogatas
osszege
(Ft)
450 000

874 000

100 000

474 875

50 000

25147

111 500

2 174 798

589 000

A tablazat 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 2014. evi berletidijbevetelenek 50%-a (25 147Ft) erejeigjavasolom.
Az alapitvanyok tamogatasi celjait tevekenysegeit az alabbi tablazat tartalmazza:
'
Iskola - alapitvany neve
Tamogatas cel.ia
Kobanyai Bern J6zsef Alta1anos Isko1a
Zo1d Di6 A1apitvany

a) v arosismereti program tamogatasa.
b) Berlet vasarlasa a Csodak Pa1otajaba 200 fO
reszere.
c) A Nemzeti Tancszinhaz e1oadasara 25 db
szinhazjegy vasar1asa.
d) Karacsonyi fumepseg szervezese es ajandekok
vasarlasa.

Is kola - alapitvany neve
Kobanyai Janikovszky Eva Magyar-Angol Ket
Tanftasi Nyelvii Altalanos lskola
Arany-Banya Alapftvany
Kobanyai Kada Mihaly Altalanos Iskola
6sszefogva az iskolaert Alapftvany
Kobanyai Keresztury Dezso Altalanos Iskola
Egyestilt Erovel (Viribus Unitis) Iskolai Alapftvany

Tamogatas celja
Jutalomkonyvek vasarhisa a kival6 tanul6k reszere.

Muzeumi nap buszkoltsegenek tamogatasa.
(digitalis
tananyag,
anyagok
a) Szakmai
demonstraci6s eszkozok, tars as es logikai
jatekok) beszerzese.
b) Tanul6k jutalmazasa.
utikoltseg-terftes
a
c) Nevezesi
dfjak,
versenyeken val6 reszvetelhez.
videokamera
eszkozok
es
d) Informatikai
beszerzese.
e) Egyeb, a pedag6gus munkajat segfto eszkozok
beszerzese.

II. Hatasvizsgalat
Az iskohik rniikodeset segit6 alapitvanyok altalanos celja, hogy rnegtererntsek az oktatas
legkedvez6bb felteteleit, el6segitsek a hatranyos helyzetii tanul6k eselyegyenl6seget,
tarnogassak a tehetseges tanul6kat a kepessegeik kibontakoztatasaban, vallaljanak reszt a
feln6ttkepzesben, kiilonosen a nyelvoktatas es az informaci6s es kornrnunikaci6s
technol6giak tertileten. Az alapitvanyok tovabbi celjai kozott szerepel a pedag6gusok
erdekeltsegenek novelese, a sziil6k es a pedag6gusok, valarnint a diakok rnentalhigienes
isrnereteinek b6vitese.
A celok elerese erdekeben az alapitvanyok kulturalis prograrnokat, versenyeket, erdei iskolat,
kirandulast szerveznek. Az alapitvanyok hozzajarulnak az iskolak hataron beliili es tuli,
valarnint az iskolakozi kapcsolatai apolasahoz. Eszkozok beszerzesevel javitjak a
nyelvoktatast, rniikodtetik a k6rusaikat. Nern utols6 sorban jutalrnazzak a kiernelked6
teljesitrnenyt elert tanul6kat, elisrnerik az oktatasban kival6 eredrnenyt elert tanarokat.
III. A vegrehajtas feltetelei
A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. rnelleklet 3. pont 2., 6., 8., 9. es 10. soraiban (az
Onkormanyzat jogi szernely telephelyei dologi kiadasai) a javasolt osszegek rendelkezesre
allnak.
A tarnogatast szerz6des alapjan biztositja az Onkormanyzat az alapitvanyok reszere, a
tarnogatas a kert celokra hasznalhat6 fel.
IV. Dontesi javaslat
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkorrnanyzat Kepvisel6-testiilete rneghozza az
el6terjesztes 1. rnelleklete szerinti hatarozatot.
Budapest, 2014. okt6ber,
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1. melleklet az elfJterjeszteshez

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.. ./2014. (X. 30.) hatarozata
a kobanyai iskolak miikodeset segito alapitvanyok tamogatasarol
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete
a) a Zold Di6 Alapitvanynak (1101 Budapest, Hungaria krt. 5-7.) 450 000 Ft,
b) az Arany-Banya Alapitvanynak (1102 Budapest, Kapolna ter 4.) 150 000 Ft,
c) az Osszefogva az iskolaert Alapitvanynak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.)
25 147Ft,
d) az Egyesult Erovel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvanynak (1106 Budapest, Kereszturi
ut 7-9.) 589 ooo Ft
tamogatast nyujt a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi
koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pont 2., 6.,
8., 9. es 10. sora terhere.
2. A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert az 1. pontban meghatarozott eloiranyzatok
atcsoportositasara es a koltsegvetesi rendeleten tOrteno atvezetes erdekeben a szukseges
intezkedesek megtetelere, valamint a tamogatasi szerzodesek alairasara.
Hatarido:
Feladatkoreben erintett:

azonnal
a Human Iroda vezetoje
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje
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T amogatas iranti kerelerrr

Neve: Zold Di6
Cime: 1101 Budapest, Hungciria krt. 5-7.
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Fovaros1 Torvenyszek beJegyzes• szama: 9. PK.60.625/1993/8.
Nyilvantartasi szam: 4175
Bankszamla szam: 11710002-20084747
Alapitvany kepviseloje: Szarvasne Szombati Eva
A kert tamogatasi osszeg: 450 ooo Ft
Vcirosismereti programra 2014. november 27. : 65 000 Ft
Berlet a Csodcik palotcijciba 200 fore 110 000 Ft
Szfnhcizjegyek 25 db: Nemzeti Tcincszfnhciz: 25 000 Ft
Karcicsonyi Unnepseg szervezesere es ajcindekokra: 250 000 Ft

.
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Ad61evonasi jog: igen nem
Feladat, melyet tamogat: Tanulmcinyi es egyeb versenyek, vetelkedok
szervezesehez tcimogatcis, a nyertesek dfjazcisa. Szabadidos programok, a dicikok
szabadidejenek hasznos eltolteset szolgcil6 programok.
Az alapitvany celja:
Az alapftvciny tevekenysege tudomcinyos, oktatcisi, j6tekonyscigi es kutatcisi
jellegu lehet. Arra torekszik, hogy segltse megteremteni az iskolai oktatcis
legkedvezobb felteteleit.

Budapest,2014.okt6ber3.
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Tamogatas iranti kerelem

Neve: Zold Di6
Cime: 1101 Budapest, Hungaria 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
Varosismereti programra 2014. november 27. : 65 000 Ft
Berlet.a Csodak palotajaba 200 fore 110 ooo Ft
Szlnhazjegyek 25 db: Nemzeti Tancszlnhaz: 25 000 Ft
Karacsonyi Unnepseg szervezesere es ajandekokra: 250 000 Ft

Ad61evonasi jog:

igen

nem

Feladat, melyet tamogat: Tanulmanyi es egyeb versenyek, vetelkedok
szervezesehez tamogatas, a nyertesek dfjazasa. Szabadidos programok, a diakok
szabadidejenek hasznos eltolteset szolgal6 programok.
Az alapitvany celja:
Az alapltvany tevekenysege tudomanyos, oktatasi, j6tekonysagi es kutatasi
jellegu lehet. Arra torekszik, hogy segltse megteremteni az iskolai oktatas
legkedvezobb felteteleit.

Budapest, 2014. okt6ber 3.
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Kaimanne Szabo Judit
Felad6:
Datum:
Cimzett:
Targy:

"lgazgat6" <igazgato@janikovszky .net>
2014. okt6ber I. 20:53
<kalman judit@kobanya.hu>
lskolai alapitvimyok tamogatasa- Janikovszky

Kedves Judit!
Alabbiakban kuldom az Onkormanyzat altai mukodtetett iskolak alapftvanyi tamogatasahoz
szukseges kerelmet.
Koszonettel:
S6s Zsuzsanna- igazgat6
K6banyai Janikovszky Eva Altalanos lskola
1105 Budapest Kapolna ter 4.
e-maill: iskola@janikovszky.net
e-mail2: igazgato@janikovszky.net
tel.: 262-0087
mobil: 0630/914-3991

KERELEM ALAPITVANYI TAMOGATASHOZ
Alapitvany adatai:
N€w: Arany-Banya Alapftvany
Cfm: 1105 Bp. Kapolna ter 4.
Ad6szam: 18161430-1-42
Bejegyzes: 607 42/1996.19
Nyilvantartasi: 6351/2010
Bankszamla: 11710002-20082855
Kert tamogatas osszege:
Janikovszky lskola szekhelyenek (Kapolna ter 4. ) beveteieb61: 100 000 Ft
Janikovszky lskola tagintezmenyenek (0116i ut 118. ) beveteleb61: 50 000 Ft
Tevekenysegek, amelyeket a tamogatasi osszegb61 finansziroz az alapitvany:
tanul6k jutalmazasa
Alapitvany bemutatasa, alapitvany celja, tevekenysege, alapitvany alapszabalya szerinti
tevekenysegeinek felsorolasa:
Minden olyan kezdemenyezes tamogatasa, amely az oktatas szfnvonalat es a tanari kar, valamint a
hallgat6k erkolcsi es anyagi megbecsuleset celozza, ennek kereteben
•
tamogassa az iskolaban a magas szfnvonalu nyelvoktatas felteteleit,
•
a gyermekneveles eszkozeinek megteremtesehez nyujtson segftseget, kulonos figyelmet
szentelven a nehez korulmenyek kozott e16 es az arva gyermekek nevelesere, fejl6desere,
•
segftse el6 az oktatast es nevelest, a fejl6dest segft6 korszeru technikai eszkozok
beszerzeset, a szamftastechnikai oktatas fejleszteset,
•
vallaljon reszt a feln6ttkepzesben is, kulonoskeppen a nyelvoktatas es a szamftastechnika
terUieten,
•
propagalja az egeszseges eletm6dot, az arra val6 nevelest,
•
tamogassa a szakteruleten dolgoz6k kepzeset, tovabbkepzeset es az ott tevekenykedni

2014.10.07.

bp. &cdd:1l. ()ssJcsen:
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kfvan6k atkepzeset, szakkepzeset.
A!apftv6ny kdzhasznu tevekenysegei:

szociaiis tevekenyseg, csa!adsegftes
neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes,
kulturalis tevekenyseg,
gyermek- es ifjusagvedelem,
hatranyos helyzetU csoportok eselyegyenlosegenek el6segftese.
Az alapltvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad61evonasi joggal rendelkezik-e?
Ad61evonasi joggal nem rendelkezik.

2014.10.07.

Kobanyai Janikovszky Eva
Magyar-Angol Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola
1105 Budapest, Kapolna ter 4.
Tagintezmeny: 1101 Budapest, lJlloi lit 118.

Targy :

berleti dij felhasznalasa

Iktat6szam :

KO I III I 409 I 2014 - 2

Melleklet:

Dgyintezo :

K6tine H. Zsuzsmma

Budapest Fovaros X. Keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Jegyzoi Iroda
Polgarmesteri Hivatali Csoport

T6th Istvanne
gazdasagi referens reszere

Tisztelt T6th Istvanne!

A 2014. januar 1-jetol augusztus 31-ig felhasznalhat6 nett6 berleti dijbevetel fel nem
hasznalt reszet az ahibbiak szerint kivanjuk felhasznalni:
Arany-Banya Alapitvany
1105 Budapest, Kapolna ter 4.
Ad6szam:
18161430-1-42
50.000Ft
( jutalomkonyvek vasarlasa kival6 tanul6k reszere )
kiserteku gepek, informatikai berendezesek vasarlasara
A fennmarad6 osszeget
kivanjuk forditani.

Budapest, 2014. szeptember 29.
Tisztelettel :

KOBANYAI JANIKOVSZKY EVA
MAGYAR-ANGOL KET TANiTASI NYELVU ALTALANOS ISKOLA
1105 Budapest, Kapolna ter 4.
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal
Gazdasagi Csoport
T6th Istvanne
gazdasagi referens reszere
Kedves Kati 1
A Janikovszky Eva Altalimos Iskola Kapolna teri intezmenyeben a 874 000 Ft
berleti dij bevetelt a kovetkezokeppen szeretnenk felhasznalni:
100 000 Ft-ot az Arany-Banya Alapitvany reszere szeretnenk atutaltatni
300 000 Ft-ot informatikai eszkozok beszerzesere, 474 000 Ft-ot egyeb gepek,
eszkozok beszerzesere kivanunk forditani. Ebbol nagy erteku beruhazas
kereteben az uszodaba szeretnenk porsziv6t es vegyszer szivattylit vasarolni.
Udvozlettel: Doktor Zsuzsanna
gazdasagi ugyintezo
Budapest, 20 14. szeptember 30.

lKTATASRA Arvf:vE
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Kada Mihaly Altalanos Iskola
11 03 Budapest Kada u. 27-29.
TEL/FAX: 262-0177

Budapest Fovaros
X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete reszere

Targy: Tamogatas iranti kerelem

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Alulirott Hanczne Szmilk6 Katalin, a Kobanyai Kada Mihaly Altalanos iskola vezetoje azzal
a kerelemmel fordulok Onok fele, hogy az altalam vezetett iskolat tamogat6 alapitvanyt
ta'Tiogatasban reszesitsek.
Az alapitvany adatai
Alapitvany neve: Osszefogva az iskolaert Alapitvany
cime: 1103 Budapest Kada utca 27-29.
ad6szama: 19663021-1-42
Fovarosi Torvenyszek bejegyzesi szama: Pk.62712/1990/1
Nyilvantmiasi szama: 350
Bankszamla szama: 11710002-20009403
Alapitvany kepviseloje: Halasz Gusztav
Az alapitvany alapit6 okiratban va.llalt celja, tevekenysege, feladata:
•
•

Az iskola tomaterem bovitesenek tamogatasa, valamint az oktat6-, nevelo munka
felteteleinek j avi tasahoz tOrte no hozzaj arulas.
Kozhasznu tevekenyseg: a tarsadalom es az egyen kozos erdekeinek kielegitesere
iranyul6 kovetkezo - a szervezetletesito okirataban szereplo - eel szerinti
tevekenysegek:

1. egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gy6gyit6-, egeszsegugyi rehabilitaci6s
tevekenyseg
2. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes
3. kultunilis tevekenyseg
4. gyermek- es ifjusagvedelem, gyem1ek-es ifjusagi erdekkepviselet
1

5. hatninyos helyzetii csoportok tarsadalmi eselyegyenlosegenek elosegitese
6. sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbizas alapjan
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel

Az alapitvany elsodleges tevekenysege a Kobanyai Kada Mihaly Altalanos Iskolaban foly6
nevelo-oktat6 munka tamogatasa.
Az alapitvany egyik fo feladata az az iskolai rendezvenyek szervezesenek tamogatasa.
(Sportnap, Tudomanynap, Muzeumi Nap, iskolai taborok). Masik fO celja, hogy hozzajaruljon
az iskola kival6 diakjainak jutalmazas:ihoz, eredmenyeik elismeresehez. Ezen belul az
alapitvany hozzajarul a keriileti es budapesti versenyeken kimagasl6 eredmenyeket elert
tanul6k jutalmazasahoz, es a minden osszel megszervezett jutalomkinindulas koltsegeihez,
amelyen a hazi versenyeken elokelo helyezest elert tanul6k vesznek reszt. Az alapftvany
minden evben Kada osztOndijjal tamogatja az elozo tanevben kitiino tanulmanyi eredmenyt
elert tanul6kat. Fentiek mellett hagyomannya valt, bogy az alapitvany hozzajarul az elsosok
Kadas kopennyel val6 megajandekozas:ihoz.

A kert tamogatasi osszeg: 111.500 Ft, amelyet a kovetkezo celra szeretnenk felhasznalni:
A Muzeumi nap buszkoltsegenek tamogatasa.
Az alapftvany a tamogatasi osszeg tekinteteben ad6levonasi joggal nem rendelkezik.

Tamogatasukban bizva, tisztelettel es koszonettd:

4&i-i"$o~'O: ~(.
H~nczn~Szrtulko Ka~alm
' intezm~nyvezetp
~

Budapest, 2014. okt6ber 02.
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Kobanyai Keresztury Dezs6
,
.
,
Fax/ Iii :263-03-67/262-69-00
!KTAT AS RA 1\T.tifu.\Atl:iskola@keresztury-bp 10 .sulinet.hu
Altalanos Iskola
1106 Budapest, Keresztfui ut 7-9.
www.keresztury.uw.hu

Ikt.szam: 2014/ ff:L /III.

Kalmanne Szabo Judit
K6banyai Onkormanyzat

KERELEM
2014. evi bevetel atkonyvelese

Tisztelt Kalmanne Szabo Judit!
A K6banyai Keresztury Dezso Altalanos Iskola 2014. evi 589.000.-Ft bevetelenek
atkonyveleset engedelyezni sziveskedjek az iskola Egyesult Er6vel Alapitvany szamlajara.
Alapitvany adatai:

Alapitvany neve: Egyesult Er6vel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvany
cime: 1106 Budapest, KeresztUri ut 7-9.
adoszama: 19703567-1-42
F6varosi Torvenyszek bejegyzesi szama: ll.Pk.67.806/4.
Nyilvantartasi szama: 2868
Bankszamla szama (ahova a tamogatast utalja az Onkormanyzat): 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: 589.000,- Ft.
Az atkonyvelt bevetelt az alabbiaknak megfelel6en szeretnenk felhasznalni:
• szakmai anyag (digitalis tananyag, demonstracios eszkozok, tarsas es logikai jatekok)
• tanulok jutalmazasa,
• nevezesi dijak, utikoltsegek teritese,
• informatikai eszkozok,video kamera beszerzese
• 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, kUlfoldi cserekapcsolatok
kiepitesevel. Hozzajarulas a kiemelked6 kepessegu tanulos es pedagogusok
ki.ilfoldi tanulmanyutjainak 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 szi.il6k, az oktatasban resztvev6 pedag6gusok es diakok
mentalhigienias ismereteinek nove lese.
8. A kiemelt tanulmanyi programok, tan6ran kfvtili 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 eselyegyenl6segenek 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 eszkozok beszerzeseit
tamogatjuk.
A tamogatasok 80-90%-at a tanul6i juttatasok teszik ki.
erdei iskolai es az itthon marad6 tanul6k programjainak
szfnhaz, muzeumlatogatas, tanulmanyi kirandul<isok
valamint az anyagilag raszorul6 tanul6k egyeni tamogatasa a fenti programokra.
tanulasban, miiveszetekben, sportban kiemelked6 vagy onmagahoz kepest jelent6s
fejl6dest mutat6
tanul6k jutalmazasa osztondij formajaban egy feleven at./5000Ft/f6/
Alapitvanyunkjelenleg kozhasznu. F6 beveteli forrasunk az SZJA '%-a.

Budapest, 2014. okt6ber 6.
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Kovacs Ferenc
igazga.t6

