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az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz a Szent László Gimnázium (a 
továbbiakban: Gimnázium) igazgatója kérelmet nyújtott be az iskola működését segítő 
alapítvány támogatására. A kérelmet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A Gimnázium tömegkommunikáció szakra vonatkozó pedagógiai programja megvalósítása 
során a tanulók középfokú jártasságának - a szakma valamennyi részterületén: fotózás, 
riportkészítés, filmkészítés, újságírás - megszerzéséhez a Gimnázium diákjai az ATV Zrt. 
részére sugárzásra alkalmas műsort készítenek rendszeresen a szorgalmi időszakban. 

A médiatagozatos diákok az ATV regionális híradóján keresztül 2015 nyarán is, a korábbi 
évekhez hasonlóan tájékoztatnák a kerület életéről Kőbánya lakóit. 

A Gimnázium a diákok nyári tevékenységét ösztöndíjjal szeretné támogatni 470 OOO Ft 
összegben. 

II. Hatásvizsgálat 

A Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
alapszabálya szerinti feladatok, amelyeket támogat: 
"Az iskola műemlék épülete felújításának, karbantartásának, berendezései és eszközei 
cseréjének, korszerűsítésének támogatása. Az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához 
történő hozzájárulás által az iskola rangjának megtartása, illetve emelése. Az oktatás személyi 
és tárgyi feltételeinek javítása. 
A diákok tanulmányi színvonalának javítása érdekében: 
- a kiemelkedő eredményt elérő diákok támogatása ösztöndíjjal, jutalmazással, és a rászoruló 
tanulók szociális támogatása útján 
- az oktatásban kiváló eredményt elérő tanárok jutalmazása 
-a diákok üdültetésének támogatása, tárgyi feltételek biztosítása 
- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, diákcserék, tanulmányi kirándulások szervezésére és 
erre támogatás nyújtása." 

Eszerint az Alapítvány folyósíthat ösztöndíjat a diákok részére. 

A fenti tevékenységek által az intézmény nevelő-oktató munkája minőségileg javulhat, a 
tanulók és tanárok motiváltsága nőhet, amely az iskolaethosz kialakulása révén az intézmény 
hímevét is növelheti. 



III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában (Képviselő-testület általános 
tartalék) szereplő összegből a szükséges fedezet biztosítható. 

A támogatást szerződés alapján biztosítja az Önkormányzat az alapítvány részére, a támogatás 
a kért célra használható fel. 

Költségvetési támogatásban csak olyan civil szervezet részesülhet, amely az előző évről szóló 
beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe 
helyezte az Országos Bírósági HivatalnáL 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. június "lf•. 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (VI. 25.) határozata 
az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefogás a 
Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.) 
470 OOO Ft támogatást nyújt a médiatagozatos diákok ösztöndíjának támogatására a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartalék) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban foglalt előirányzat 

átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Tárgy: ösztöndíj biztosítása diákok nyári 
tömegkommunikációs tevékenységéhez 

A Kőbányai Szent László Gimnázium média tagozatos diákjai a kerület életéről tájékoztatnák 

Kőbánya lakóit, az ATV regionális híradóján keresztül, 2015. nyarán is, a korábbi évekhez 

hasonlóan. 

A diákok nyári tevékenységét (2 hónap) ösztöndíjjal szeretnénk támogatni, mindösszesen 

470.000 Ft keretösszegben. (A korábbi években is ennyi támogatást kaptak.) 

Az ösztöndíjakat az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány tudná folyósítani a 

diákoknak. (Az alapítvány alapító okiratát mellékelem.) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ösztöndíj céljára részesítse 470.000 Ft 

támogatásban az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványt. 

Budapest, 2015.június 9. 

Tisztelettel: 


