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a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
működését segítő alapítványok támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A több évtizedes alapítások kerek évfordulóit a kerületi intézmények minden esetben 
nagyszabású rendezvényekkel ünneplik meg. Fontos, hogy Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) is számon tartsa ezeket az 
évfordulókat, és segítse az ehhez kapcsolódó rendezvények, programok, események 
megszervezését, finanszírozását. 

Ebben az évben két kőbányai intézmény ünnepel. 

A Kőbányai Szent László Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) 1915 óta- immár l 00 éve 
- működik a Lechner Ödön és Vágó József által tervezett Kőrösi Csoma Sándor úti épületben. 
A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (a továbbiakban: Keresztury Általános Iskola) 
1955-ben- hatvan évvel ezelőtt- nyitotta meg kapuit a kisdiákok előtt. 

A Gimnázium a jeles évfordulóra vert emlékérmet kíván készíttetni, mely éremnek egyik 
oldalán a Gimnázium homlokzata, a másik oldalán Szent László király látható. Az érmek 
elkészítésének költsége 1750 euró, azaz körülbelül 550 OOO Ft + ÁFA. A kérelem az 
előterjesztés 2. melléklete. 

A Keresztury Általános Iskola fennállása 60. évfordulójának megünnepléséhez 120 OOO Ft 
összeg támogatást kért. Ebből az iskoláról szóló kiadvány elkészítését, valamint a szervezés 
egyéb költségeit kívánja finanszírozni. A kérelem az előterjesztés 3. melléklete. 

Javasolom, hogy a 25 éves és efeletti kerek évfardulót ünneplő intézmények évfordulós 
programjait egységes elvek alapján támogassa az Önkormányzat az alábbiak szerint: 
a) 40 éves kerek évfordulóig, valamint a 25. évforduló esetében az évforduló egyszeres 

szorzója a támogatás összege (pl.: 25 éves intézmény 25 OOO Ft, 40 éves intézmény 40 OOO 
Ft), 

b) 50 és 90 év közötti kerek évforduló, valamint a 75. évforduló esetében az évforduló 
kétszeres szorzója a támogatás összege Gelenesetben a Keresztury Általános Iskola 60 
éves, így a támogatás összege 120 OOO Ft), 

c) l 00 éves és e feletti kerek évforduló, valamint a l 00 év feletti 25-tel osztható évforduló 
esetében az évforduló négyszeres szorzója a támogatás összege (a Gimnázium l 00 éves, a 
támogatás összege 400 OOO Ft). 

Ezen támogatási elveknek megfelel a Keresztury Általános Iskola kérelme, mivel 
120 OOO Ft összeget kért. A Gimnázium esetében az érmek elkészítésének költsége meghaladja 
a fenti támogatási mértéket, ezért javasolom, hogy részére 400 OOO Ft összeget biztosítson az 
Önkormányzat. 



Javasolom, hogy a fenti támogatásokat az iskolák működését segítő alapítványokon keresztül 
nyújtsa az Önkormányzat. Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak és az 
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak is az alapító okiratában szerepel a fenti 
támogatási cél szerinti tevékenység, így az alapítványok támogatásánakjogi akadálya nincs. 

II. Hatásvizsgálat 

Fontos, hogy Kőbánya kiemelkedő köznevelését az Önkormányzat a továbbiakban is segítse. 
A kerek évfordulók megünneplésének támogatása segíti az intézményeket a méltó 
megemlékezés megszervezésében. A kiadvány elkészítésével még többen kapcsolatba 
kerülhetnek a Keresztury Általános Iskolával, és az érmek elkészítése egyaránt szolgál 
marketing célokat, valamint a kiváló gimnáziumi tanulók jutalmazását. 
Ezen összegek biztosításával az Önkormányzat jelentős méctékben hozzájárul a két intézmény 
ünnepi eseményeinek méltó megszervezéséhez. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az alapítványok támogatásához szükséges 520 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 4. sora (általános tartalék) terhére javasolern biztosítani. A támogatást 
szerződés alapján biztosítja az Önkormányzat az alapítványok [Keresztury Általános Iskola
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány, Gimnázium- Összefogás a Szent László 
Gimnáziumért Alapítvány] részére. A támogatás a kért célokra használható fel utólagos 
elszámolási kötelezettséggeL 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 20 15. november " { ~ ," 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. (XI. 19.) határozata 
a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

működését segítő alapítványok támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (ll 05 Budapest, 

Körösi Csoma Sándor út 28.) 400 OOO Ft, 
b) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, 

Keresztúri út 7-9.) 120 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (általános 
tartalék) 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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Kőbányai Szent László Gimnázium 
Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye 

ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 
Tel:+36-l-262-3599, Fax:+36-1-260-2264, www .szlgbp.sulinet.hu 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Radványi Gábor 
alpolgármester 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Tárgy: a Szent László Gimnázium épületének l 00 
éves évfordulója 

A Szent László Ginmázium épülete 100 évvel ezelőtt épült, Lechner Ödön és Vágó József 
tervei szerint. Az építkezés 2015-ben fejeződött be. 
Szeretnénk méltó módon megemlékezni a centenáriumróL Ebből az alkalomból egy 
emlékénnét szeretnénk készíttetni, amelynek egyik oldalára az épület - sokak által ismert, és 
nagyon jellegzetes- homlokzata, hátoldalára pedig a gimnázium névadój ának, Szent László 
királynak ábrázolása kerülne. 
Mivel vert érméről van szó, a verőtőke elkészítése kerOl sokba, de a minőségi kivitelezés 
szempontjából ez a megoldás a jó. 

A jubileum alkalmából az énnét az iskola támogatóinak tudnánk adományozni, illetve a kiváló 
diákok jutalmazásához is fel tudnánk használni éveken át. 

A mellékelt árajánlat szerint a verőtőke költsége- kiemelve az ajánlatban - 1750 euro, azaz kb. 
550 eFt + ÁFA. 

Részben' az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány fedemé az érem 
előállításának költségeit illetve a későbbiekben gondozná az adományozás ügyét. 
Önkormányzati támogatás nélkül nem tudjuk megvalósítani ezt a nagyszabású tervet, ezért erre 
a célra kérjük az évfordulók támogatására biztosított keretet. 

Budapest, 2015. november 13. 

Bízva támogatásukban, tisztelettel: 



Szendrei Péter Úrnak Tárgy: árajánlat 

Igazgatóhelyettes 

Szent László Gimnázium 

Budapest 

Kőrösi Cs. út 28. 

TiszteltSzendrei Úr! 

Felkérésükre elküldöm a Szent László Gimnázium emlék vagy jutalom érem árajánlatát. 

Előlap: álló Szent László alak, bal kezében harci bárd, jobb kezével pedig az árpád pajzsra 

támaszkodik. A köriratra "Szent László Gimnázium 1907" 

Hátlap: A gimnázium épületének a főbejárat felöli, nézetekerül ábrázolásra. A körirata: az érem 

felső részén a 100 éves épületre utalva 111915-2015" évszámok, az alsó részen az építészek "Lechner 

Ödön- (anyai nagybátyám)- Vágó József' nevek szerepelnek. 

Az érem műszaki adatai: 

1. kétoldalas vert érem u.n. Pp. (Polírozott) kivitelben 

2. átmérő 42,5 mm 

3. Anyaga: bronz (ezüstözve és aranyozott kivitelben is) 

Ezüst: 925 %finomság 

Ezek után az árajánlatarn a következő: 

Bronz érem 1.750.-Ft/db 

Ezüstözött bronz érem 3.100.- Ft/db 

Aranyozott bronz érem 4.800.- Ft/db 

Ezüst 925% 65 .- Euró/db 

Bársony díszdoboz 680.- Ft/db 



Tekintettel arra, hogy a verőtövek és az ezüst import anyagok, így csak euróban tudom 

megközelítően az árakat megadni. 

Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 4-5 hét. 

Az árak az Áfát nem tartalmazzák. 

Kérem az árajánlatarn szíves elfogadását! 

Budapest, 2015. október 28. 

Tisztelettel: 

Bozó József 



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

Kőbányai Polgármesteri Hívatal 

Radványi Gábor 

Alpolgármester Úr 

részére 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 
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Fax/8 :263-03-6.7/262-69-00 
Email:iskola@keresztury-bp 1 O.sulinethu 

www.keresztury.uw.hu 

Intézményünk a Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola 2015-ben 

fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Az évforduló egybeesik egykori igazgatónk 

Horváth István Kőbánya posztumusz diszpolgárává avatásával. 

Azzal a kéréssel fordulunk önnöz, illetve a Kőbányai Önkormányzat Képviselö

testületéhez, hogy az évfordulós ünnepségünk rendezvényét 120 OOO Ft összeggel 

támogassa. 

A támogatást az évfordulóra készült ünnepi kiadványunk megjelentetésére 

szeretnénk fordítani. A kiadvány elkészitésének költsége 117 600 Ft, a fennmaradó 

összeget az évfarduJós ünnepség egyéb költségére használjuk fel. 

Kérem, hogy fenti támogatást az iskolai alapitványon keresztül - Egyesült Erővel 

(Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány -kapjuk meg. 

Támogatásukat előre is köszönjük. 

Budapest, 2015. november 12. 

Tisztelettel: 

Kovács Ferenc 
igazga , 


