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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működtetésében álló oktatási 
intézmények mellett az intézmények alapfeladatain túli tevékenysége finanszírozására 
alapítványok működnek. Az alapítványok működésének egyik forrása az intézmény 
épületének bérbeadásából származó bevétel visszaszármaztatása a működtetőtől. Az 
Önkormányzat az iskola bevételének 50%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az 
intézmények, illetve az alapítványok számára. Az intézmények az alapítványi támogatáshoz 
szükséges kérelmeket 2015. március 30-áig küldhették meg. A két intézménytől érkezett 
támogatási kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatás a 2015. évi költségvetés terhére biztosítható. A támogatás összegét a 2014. évi 
január-december havi bevételek határozzák meg. A támogatást kérő alapítványok 2014. évben 
is kértek és kaptak támogatást, amely összegek a bevételekből levonásra kerültek. A 
nyilvántartás szerinti bevételi összeg felhasználható 50%-a az alapítványok támogatására 
teljes mértékben felhasználható. 

A támogatást kérő intézmények részére az alábbi összegek állnak rendelkezésre: 
2014. Ol. Ol-töl2014. december Kért támogatás 

Intézmény 
31-éig befolyt nettó bérleti összege 

díjbevétel felhasználható 50%-a (Ft) 
(Ft) 

Kőbányai Bem József Altalános Iskola 
729 030 500 OOO 

(1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 
Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola l 506 275 600 OOO 
(1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 

A táblázat adataiból látható, hogy az alapítványok által kért támogatási összegek 
rendelkezésre állnak. 

Az alapítványok a kérelmükben meghatározták a támogatási céljaikat, tevékenységeiket, 
amelyet az alábbi táblázat tartalmaz· 

Iskola- alapítvány neve Támogatás célja 
Kőbányai Bem József Altalános Iskola a) Néptáncgála megrendezése. 
Zöld Dió Alapítvány b) A Nemzeti Táncszínház előadásaira 25 db 

bérlet vásárlása. 
c) Buszbérlés családi/tantestületi kiránduláshoz. 
d) Tantestületi kirándulás egyéb költségének, pl. 

belépőjegyek, biztosítása. 
e) Tanulók év végi jutalmazása. 

Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola a) Tanulókjutalmazása. 
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány b) Rászoruló gyerekek táboroztatásának segítése. 

c) Informatikai eszközök beszerzése. 
d) Szakmai anyagok, tartós tanuló i könyvek 

vásárlása. 
e) Egyéb, a pedagógusok munkáját segítő 

eszközök beszerzése. 



II. Hatásvizsgálat 

Az iskolák működését segítő alapítványok általános célja, hogy megteremtsék az oktatás 
kedvezőbb feltételeit, elősegítsék a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét, 

támogassák a tehetséges tanulókat a képességeik kibontakoztatásában, képzésben, különösen 
a nyelvtanulás, valamint az információs és kommunikációs technológiák területén. 

Az alapítványok további céljai között szerepel a pedagógusok továbbképzése és munkájuk 
feltételeinekjavítása többek között szakmai anyagok, technikai eszközök biztosításával. 

A célok elérése érdekében az alapítványok kulturális programokat, erdei iskolát, kirándulást 
szerveznek, továbbá jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt elért tanulókat, elismerik az 
oktatásban kiváló eredményt elért tanárokat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. ev1 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10. és 13. 
során biztosított (az Önkormányzat jogi személy telephelyei dologi kiadásai). 

A támogatást szerződés alapján biztosítja az Önkormányzat az alapítványok részére, a 
támogatás a kért célokra használható fel. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. április" .{C ," 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2015. (IV. 16.) határozata 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 500 OOO Ft, 
b) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) 600 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10. és 13. 
sora terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Bem J ó zs ef Általános Iskola 

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Telefon/fax: 261-67-86 E-mail: iskola@bem.t-online.hu '"' ,.,, 

www.bem-iskola.hu 

Kovács Róbert részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Bem József Általános Iskola a bérbeadásból származó bevételéből 500 OOO Ft-ot 
kér a mallékelt részletes költségvetés szerint. 

Köszönettel: 

2015. március 27. 
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"BeVVtJÓzsef ÁLtaLáM.s r.sR.oLa 

Támogatás iránti kérelem 

Neve: Zöld Dió 
Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
Adószáma: 18157482-1-42 

Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: 9. PK.60.625/1993/12 
Nyilvántartási szám: 4175 
Bankszámla szám: 11710002-20084747 
Alapítvány képviselője: Szarvasné Szombati Éva 
A kért támogatási összeg: 500 OOO Ft 
Néptáncgála: 100 OOO Ft 
Bérlet a Nemzeti Táncszínházba 25 főre 90 OOO Ft 
Buszbérlés (családi, tantestületi kirándulásra): 165 OOO Ft 
Tantestületi kirándulás: egyéb költségek pl. " belépők: 45 OOO Ft 
Tanulók év végi jutalmazása: 100 OOO Ft 

Adólevonási jog: igen nem 

Feladat, melyet támogat: Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők 
szervezéséhez támogatás, a nyertesek díjazása. Szabadidős programok, a diákok 
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok. 
Az alapítvány célja: 

Az alapítvány tevékenysége tudományos, oktatási, jótékonysági és kutatási 
jellegű lehet. Arra törekszik, hogy segítse megteremteni az iskolai oktatás 
legkedvezőbb feltételeit. 

Budapest, 2015. március 27. 



D Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Fax/. :263-03-67/262-69-00 
Email:iskola@keresztury-bp l O.sulinet.hu 

www.keresztury.uw.hu 

Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Kőbányai Önkormányzat 

KÉRELEM 

Ikt.szám: 2015/ 1Gh -/Ill. 

2014. évi maradvány bevétel átkö*yvelése 
l 

' 

Tisztelt Polgármester Úr! !' ... 

)( L, 
A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 2014. évi l. 
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600.000.- Ft átkönyvelését engedélyezni szíveskedjék az iskola Egyesült Erővel Alapítvány 
számlájára. 

Alapítvány adatai: 

Alapítvány neve: Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány 
címe: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
adószáma: 19703567-1-42 
Fővárosi Törvényszékbejegyzési száma: ll.Pk.67.806/4. 
Nyilvántartási száma: 2868 
Bankszámla száma (ahova a támogatást utalja az Önkormányzat): OTP Bank Nyrt. 1102. 
Budapest Körösi Csoma sétány 6. 11710002-20080475 

Alapítvány képviselője (elnök, a támogatási szerződés aláírój a): Bukva Gézáné (elnök) 

A kért támogatási összeg: 600.000,. Ft. 

Az átkönyvelt bevételt az alábbiaknak megfelelően szeretnénk felhasználni: 
• tanulókjutalmazása, 
• rászoruló gyermekek táboroztatásának segítése, 
• informatikai eszközök beszerzése, 
• szakmai anyagok, tartós tanulói könyvek vásárlása, 
• egyéb a pedagógusok munkáját segítő eszközök beszerzése. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal rendelkezik? igen vagy 
nem 

Az alapítvány alapszabálya szerinti feladatok, amelyeket támogat: 
Az Alapítvány célja: 

l. Olyan oktatás kialakulásának és megvalósításának elősegítése, amely az egyén 
képességeinek feltárásához, fejlesztéséhez nyújt segítséget, azt szolgálja és 
felkészülési lehetőséget teremt az állampolgári szerepek bármelyikére. 

2. Az oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai 
berendezések, egyéb eszközök, ismerethordozák biztosítása. 

·-------···· --·---·-------- ·····--·--~-----· 
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3. Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás személyi és tárgyi feltételeinekjavítása 
( nyelvtanárok alkalmazásával) képzések támogatásával, külfóldi 
cserekapcsolatok kiépítésével. 

4. Hozzájárulás a tanulók és a pedagógusok, illetve a tantestűlet 
tanulmányútjainak, tanulmányi kirándulásainak, továbbképzéseinek 
költségeihez. 

5. A hátrányos helyzetű és/vagy tehetséges gyermekek segítése. 
6. Az iskolai és más kulturális, szabadidős prograrnak támogatása. 
7. A diáksport versenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. 
8. Növeini az oktatásban részvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségéta 

magasabb teljesítmény e téréséhez. 
9. Kiemelkedő (tanulmányi, sport, művészeti, stb.) eredményt elért tanuJók 

jutalmazása tárgyjutalom és ösztöndíj formájában. 
l O. A szűlők, az oktatásban résztvevő pedagógusok és diákok mentálhigiéniás 

ismereteinek növ~lése. 
ll. A kiemeit tanulmányi programok, tanórán kívűli foglalkozások támogatása. 
12. Az iskolai közélet fejlesztése, a demokrácia-technikák elsajátítása. 
13. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
14. Kulturális tevékenység. 
15. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
16. Sport- a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében meghízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 

Az alapítvány tevékenységének bemutatása: 
A Keresztury Dezső Általános Iskola tanulóit, pedagógusait és tárgyi beszerzéseit támogatjuk 
A támogatások 80-90%-át a tanulói juttatások teszik ki. 

erdei iskolai és az itthon maradó tanulók programjainak támogatása 
színház, múzeumlátogatás, tanulmányi kirándulások 
valamint az anyagilag rászoruló tanuJók egyéni támogatása a fenti programokra. 
tanulásban, művészetekben, sportban kiemelkedő vagy önmagához képest jelentős 
fejlődést mutató 
tanulókjutalmazása ösztöndíj formájában egy féléven át./5000Ft/fő/ 
Alapítványunkjelenleg közhasznú. Fő bevételi forrásunk az SZJA '%-a. 

Budapest, 2015. március 30. 

Tisztelettel: 
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