
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

65{: . szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
az "56-os Forradalom és Szabadságharc" pályázati támogatás elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 302/2014. (V. 22.) KÖKT határozattal az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (IL 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete ll. és 12. sorai, 
valamint a 8. melléklet 9. sorai terhére 200 OOO forint összegű támogatást nyújtott a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) részére. A támogatás a 
2013. évi "56-os Forradalom és Szabadságharc" pályázattal összefüggésben került 
megállapításra. 
A K/25692/2014/II. iktatószámú Támogatási Szerződés 3. pontja alapján az Önkormányzat 
által biztosított összeg informatikai eszközök vásárlására, diákoknak szervezett kirándulás 
költségeire - az alábbi felosztás szerint használható fel: 

a) Az Éltes Mátyás Általános Iskola részéről 30 OOO Ft, 
b) a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

részéről 50 OOO Ft, 
c) a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola részéről l 20 OOO Ft. 

A Támogatási Szerződés szerint a tételes elszámolás és a beszámoló határideje 2014. 
december 31. 
A KLIK - Németh László tankerületi igazgató úr - 2014. november 6-án nyújtotta be a 
támogatás elszámolását. Az elszámolás az előteijesztés 2. melléklete. 
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport végezte a megállapodás 12. pontjában 
meghatározottak szerint. 

l. A támogatási összeg felhasználásának részletezése alaki-formai szempontok szerint: 

Az elszámolás összesítőjét a felhasznált 200 OOO Ft összegben, a Támogatási Szerződés l. 
melléklet 3. pontja szerint, az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó formában, eredeti, a támogatott által cégszerűerr aláírt példányban nyújtotta be a 
KLIK. A számlák benyújtása és a pénzügyi összesítő elkészítése a megállapodásnak 
megfelelőerr történt. Az elszámolás minden alaki követelménynek megfelel. 

2. A támogatási összeg felhasználásának részletezése tartalmi szempontból: 

A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a részére 
a Támogatási Szerződés 3.b pontja szerint biztosított 50 OOO Ft támogatási összeget a 
"diákoknak szervezett kirándulás" tevékenységkóddal ellátva, a Volánbusz Zrt. 2014/62195 
számú számlájával alátámasztottan, csoportos helyközi utazásra használta fel a KLIK. 

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola a részére a Támogatási Szerződés 3.c pontja 
szerint biztosított 120 OOO Ft támogatási összeg az "informatikai eszköz vásárlása" 
tevékenységkóddal ellátva, az Imperium Kft. IMP14806/2014 számú számlájával 
alátámasztottan, 2 db asztali számítógép vásárlására került felhasználásra. 



Az Éltes Mátyás Általános Iskola a részére a Támogatási Szerződés 3 .a pontja szerint 
biztosított 30 OOO Ft támogatási összeg felhasználása az alábbiak szerint történt a "diákoknak 
szervezett kirándulás" tevékenységkód alatt.az alábbiak szerint. 

Számla száma Számla kibocsátója 
Termék/ sz o lg áltatás 

Számla végösszege 
megnevezése 

0111/00166 Lapker Zrt. BKV gyűjtőjegy, l O db. 3 OOO Ft 

IH4EA0680112 
Magyar 

Csoportos mozijegy 16 370 Ft 
Moziüzemeltető Kft. 

03-WKS-
Auchan Mo. Kft. 

Keksz, chips, ásványvíz, 7049Ft 
00577936 üdítőital 

0053/00270 One Euro System Kft. Táblás csakaládék 2 925 Ft 

0108/00275 Budaconsum Kft. Csokoládé szeletek 790 Ft 

Összesen: 30134Ft 

A dőlt betűvel kiemeit számlákan megjelenő csokoládé, keksz, chips és ásványvíz beszerzése 
nem kapcsolható a támogatási szerződésben nevesített két támogatási célhoz ( diákoknak 
szervezett kirándulás, illetve informatikai eszköz vásárlása), azonban a szakmai beszámoló 
szerint az édesség a tanulókrészére került átadásra, ezért javasalom a számlák befogadását. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. november ",~ " UZ-.~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2014. (XI. 18.) határozata 
az "56-os Forradalom és Szabadságharc" pályázati támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a 2013. évi 
"56-os Forradalom és Szabadságharc" című pályázaton nyert támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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2014. évi elszámolás összesítője 

Feladat, tevékenység a Támogatási szerződés 3. pontja szerint 

Éltes Mátyás Altalános Iskola 

Kőbányai Széchenyi István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

~1)'lannf.i'7d4; 
/~~·.1'anker4161 ~ ;~~,_,4~. 
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2 b. mellékleta támogatási szerződéshez 

Támogatási szerzödés Intézmény A számla 
E megnevezése Termékvagy öszegéból a ... 3. pontja szerintl Fizetés módja Számla végösszege ... 

amelyhez a Számla száma Számla kibocsátója azoigáitatás Számla kelte Teljesités Időpontja Fizetési hatéridö támogatásra ~ tevékenység (átutalás/készpénzes) (Fl) o tevékenység megnevezése elszámolt összeg 

"' megnevezése 
kaocsoÍ6dlk l Fil 

1. 
b.) diákoknak szarvezett Kőbányai helyközi 90%-os 
kirándulás költséqei Széchenyi NS/00001955/5 Volánbusz Zrt manetjegy 2014.09.22 2014.09.22 2014.09.22 készpénz 506 90 50000 

2. 
a.) informatikai eszköz Kőbányai 
vásárlás Szervátiusz IMP14806/2014 Imperium Kft Office PC 2014.09.19 2014.09.19 2014.09.19 utalás 127980 120000 

3. 
b.) diákoknak szarvezett Budapest X. chips, édeskeksz, 
kirándulás költséaei Éltes Mátvás 03-WKS-00577936 Auchan ásvánvviz 2014.10.04 2014.10.04 2014.10.04 készoénz 704 9 704 9 

4. 
b.) diákoknak szarvezett Budapest X. 
kirándulás költségei Éltes MáJvás 0111/00166 Lapkerzrt BKV gyűjtőjegy 2014.10.06 2014.10.06 2014.10.06 készpénz 3000 3000 

5. 
b.) diákoknak szarvezett Budapest X. Magyar Moziüzemeltető 
kirándulás költséaei Éltes Mátvás IH4EA0680112 Kft mozi'eav 2014.10.06 2014.10.06 2014.10.06 készoénz 16370 16370 

6. 
b.) diá>.oknak szarvezett Budapest X. 
kirándulás költséqei Eltes Mátyás 0053/00270 One Euro System Kft csoki 2014.10.06 2014.10.06 2014.10.06 készpénz 292 5 2 791 

7. 
b.) diákoknak szarvezett Budapest X. 
kirándulás költséoei Éltes Mátvás 0108/00275 Budaconsum Kft csoki 2014.10.06 2014.10.06 2014.10.06 készpénz 790 790 

8. o o 
9. o o 

10. o o 
11. o o 
12. o o 
13. o o 
14. o o 
15. o o 
16. o o 

! 17. o o 
18. o o 
19. o a: 
20. o o 
21. o o 
22. o o 
23. o o 
24. o Ol 

25. o ai 
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Alulírott,mint a Támogaton képviselője igazolom, hogy a támogatás a szerződésben meghatározott célra lett fordítva, az elszámolás iratai valósak és az üzleti könyveinkben azokat nyílvántartjuk a ránk vonaktozó számviteli szabályok szerint. 

Budapest, 2014. október 06. 

~\ 



PAL Y AZATI BESZAMOLO 
A "LÁTTAM MAGAMAT, SZÍVEM CSATATÉR" 

Megemlékezés 1956. október 23-r61 

A pályázó neve: 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvlí Á.ltalános Iskola 
Címe: ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Levélcíme: ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
e-mail címe: igazgato@szechenyi-bp l O.sulinet.hu 
Adószáma: 15799658-2-41 
A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 
Sándor Zoltán igazgató 264-98-46 

A 2. HELYEZÉSÉRT JÁRÓ JUTALOM: 50.000 FT 

2013. október 23-ára készülve 4 pedagógus és 34 tanuló mutatta be a KÖSZI 
színpadán - neves zslíri előtt - pályázati müsorunkat. A zsüri értékelése alapján 
2. helyezést értünk eL Ennek jutalma 50.000 Ft, amelyet 2014 októberében 
kapott meg intézményünk. Mivel a nyeremény kifizetése ilyen méttékben 
elhúzódott, ezért a résztvevők jutalrnazását az idei megemlékezés előtt 

bonyolítottuk le .. 
Az alábbiak szerint: 2014.szeptember 23-án az érintett tanulókkal, 
pedagógusokkal,/30 tanuló és 2 fő pedagógus/ jutalomkirándulást 
szerveztünk. 
Előzetesen három helyszín közül választottuk ki azt, amelyikre a legtöbb 
szavazat érkezett- Martonvásárt 
2014.szeptember 23-án egynapos autóbuszos kirándulásra indultunk. A 
diákok indulás előtt tesztlapot kaptak, melyet majd a visszaút alatt kellett 
kitölteniük. Megtekintettük a Brunszvik Kastélyt és Jlarkot, benne a 
Beethoven múzeumot és az Óvodamúzeumot .A résztvevők nagyon jól 
érezték magukat, élményekkel és ismeretekkel gazdagodva tértek haza. 
2014. október 23-i műsorunkat úgy terveztük, hogy az elöző év műsorában 
szereplő gyermekek jutalmazása és a "Láttam magamat, szívem csatatér'' cím ü 
darab megtekintése keretet adjon az ünneplésnek. 

Valamennyi résztvevő megkapta cd-n a müsor felvételét, amelyet ünnepélyes 
keretek között adtunk át nekik, az iskola diákjai és nevelőtestülete előtt. 

Budapest, 2014. november / 

igazgató 



Szervátiusz Jenő JUtalános Is~la 
1101 (]Jutfapest, 7(jf6ányai út 38. 

rzé!lf~ 06-1-260-84-57 
P.-maif: szervia@t-onCine.fiu 

Jubileumi ünnepély 

Iskolánk, a Szervátiusz Jenő Általános Iskola 2013 júniusában pályázott a 
Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a 
Szent László Király Alapítvány által közösen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
57. évfordulójának méltó megünneplése céljából a kőbányai oktatási intézmények 
számára meghirdetett versenyre. A versenykiírás szerint a helyszín a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ lett volna. Végül a KÖSZI épületében rendezték 
meg, mi a verseny napján tudtuk meg a változást, a helyszínt is át kellett rendeznünk, 
hogy elférjünk. 

Az ünnepi műsort a nyár végén megírtuk, azok között a 7-8. osztályos 
tanítványaink között osztottuk szét a szerepeket és a szöveget, akik önként 
vállalkoztak a feladatra. 42 fő képviselte iskolánkat az október 2-án megrendezett 
versengésen, ahol érdekes, színvonalas műsorokat nézhettünk végig. 

A zsűri döntése alapján I. helyezést értünk el. Az értékeléskor a szakmai érvek 
mellett az ünnepély emelkedett hangulatát és tanulóink fegyelmezett viselkedését, 
ünnepélyes méltóságát emelték ki a zsűri tagjai. Emellett a közönségdíjat is mi 
hozhattuk el. Tanítványaink színházi előadásokon is részt vehettek tiszteletjegyekkel a 
KÖSZI-ben és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban is. 

A jutalom mellett feladatot is kaptunk, a kerületi október 23-i 
megemlékezésen meg kellett ismételnünk a műsorunkat. Az ünnepi megemlékezést 
követő koszorúzáson is teljes létszámmal vettünk részt a kopjafáknál, ahol tanulóink 
fehér szegmkkel hajtottak fejet 1956 mártírjai előtt. 

Köszönjük a lehetőséget! 

Az elnyert jutalomkeretet két számítógép vásárlására költöttük 

Budapest 2014.november 05. 

Köszönettel! 

a~ 
Demeter Antal 

igazgató 



Budapest X. kerületi 
ÉLTES MÁTYÁS 

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax: 06/1-262-4313 
Q: titkarsag@eltescentrum.hu igazgato@eltescentrum.hu 

Tárgy: A Szent László Király Alapítványversenyén nyert 30.000 Ft elszámolása 

Beszámoló 

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-nevelését látja el. 
Minden gyermek különleges bánásmódot igényel, legtöbbjük hátrányos 
helyzetű, vagy veszélyeztetett. 
A szereplők közül sokan ráadásul az intézmény kollégiumában töltik a 
hétköznapokat, haza csak hétvégére mennek. Szociális hátterük problémáinak 
enyhítésére, kompenzálására általában olyan programokat szervezünk, ahová 
családjukkal nem tudnak eljutni. Ezek a tények indokolják, hogy a jutalmazott 
tanulókat mozilátogatásra vittük. 
Kívánságukat figyelembe véve a Delfinkaland című filmet nézhették meg. 

Nagy élménnyel tértek haza, másnap örömmel mesélték társaiknak. A 
fennmaradó összegből édességet vettünk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket 
olyan dolgokkal jutalmazzuk, amelyekhez egyébként nem jutnak hozzá. 

A program lebonyolítását több tényező is késleltette, ezért csak 20 14 
októberében került rá sor. A jutalompénz átvétele után az időjárás rendkívül 
kedvezőtlen volt, a nyertes csapat tagjai folyamatosan lehetegedtek Tavasszal 
iskolánkban több rendezvény, táborozás, egyéb feladatok ellátása miatt nem 
tudtuk megszervezni a tanulók számára a programot. 

A tanulók nevében is köszönöm a lehetőséget. 

Budapest, 2014. ll. 04. Tisztelettel: _.......::,:L-j~=·=~=:::CL.-=--~J__;Co~VL(J__:...==
Kósallona 


