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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 60%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az 
intézmények, illetve az alapítványok számára. Az intézmények, illetve az alapítványok a 
támogatás iránti kérelmüket 2016. május 20-áig küldhették meg az Önkormányzat részére. 

Az Önkormányzathoz öt alapítványtól érkezett támogatási kérelem (az előterjesztés 2. 
melléklete). A támogatás a 2016. évi költségvetés terhére biztosítható. A támogatás összegét a 
2016. évi március 31-éig befolyt bevételek határozzák meg. 

Az érintett intézmények részére - a nyilvántartás alapján - az alábbi összegek állnak 
rendelkezésre: 

2016. 03. 31-éig befolyt nettó Kért támogatás 

Intézmény bérleti díjbevétel felhasználható összege 
60%-a (Ft) (Ft) 

Kőbányai Bem József Altalános Iskola 
2 218 264 250 OOO 

(ll O l Budapest, Hungária lcrt. 5-7.) 
Kőbányai Harmat Általános Iskola (ll 04 Budapest 

177 706 150 OOO 
Harmat u. 88.) 
Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola (1106 

3 300 OOO 2 OOO OOO 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) 

2 315 462 2 300 OOO 

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (1102 
l 459 174 l 400 OOO 

Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 

A táblázat adataiból látható, hogy az alapítványok által kért támogatási összeg mind az öt 
iskola vonatkozásában rendelkezésre áll. 

Az alapítványok által támogatni kért célokat, programokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Iskola -alapítvány neve Támogatási célok 
Kőbányai Bem József Általános Iskola a) Bérletek beszerzése a Nemzeti Táncszínházba. 
Zöld Dió Alapítvány b) Múzeumi belépők vásárlása. 

c) Tanulók év végi jutalmazása. 
Kőbányai Harmat Altalános Iskola Jubileumi évkönyv kiadása 
Harmat 88 Alapítvány 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola a) Informatikai eszközök beszerzése. 
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány b) Egyéb, a tanuJók tanulását és a pedagógusok 

munkáját segítő eszközök, pedagógiai szakmai 
anyagok beszerzése. 

c) A tanuJók jutalmazása. 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két a) Tanulmányi kirándulások, nyelvi táborok, erdei 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskola költségének támogatása. 



Újhegy 2000 Alapítvány 

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola 
"Összefogás a Szent László GimnáziumérC 
Alapítvány 

II. liatásvizsgálat 

Oktatástechnikai eszközök, anyagok (interaktív 
tábla és egyéb informatikai eszközök, nyomtató 
működtetéséhez szükséges anyagok) 
beszerzése. 

c) Diákönkormányzat által szervezett program ok 
finanszírozása (jutalmak vásárlása), 
iskolapolgár jelvény beszerzése. 

d) Szabadidős tevékenység támogatása (állatkerti 
belépök vásárlása, farmosi békamentö akció 
költségének biztosítása, bábelőadás 
megszervezése, kézműves foglalkozások 
szervezése ). 

e) Intézményi pedagógiai innováció 
megvalósításának ( tantestületi továbbképzéshez 
terembérlés) támogatása. 

f) Pályázatok, versenyek (Kulturális Gála és a 
Széchenyi Pontgyűjtő verseny) 
lebonyolításának támogatása. 

a) 2016. szeptemberi tanulmányi kirándulás 
támogatása. 

b) Informatikai eszközök beszerzése 

Az iskolák működését segítő alapítványok általános célja, hogy megteremtsék az oktatás 
optimális feltételeit, esélyegyenlőséget teremtsenek a hátrányos helyzetű tanulóknak, 
támogassák a tehetséges diákokat a képességeik kibontakoztatásában, hozzájáruljanak a 
pedagógusok továbbképzéséhez. 

A támogatás elősegíti az alapítványok célkitűzéseinek megvalósulását A fenti öt alapítvány 
rendszeresen él ezzel a lehetőséggeL 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5.3 melléklet 9., ll., 14., 16., 20. sorain (az 
Önkormányzat jogi személy telephelyeinek dologi kiadásai) a javasolt összegek rendelkezésre 
állnak. 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, 2016. május "2o," 

i Gábor ll v., 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (V. 26.) határozata 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a Harmat 88 Alapítványnak (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 150 OOO Ft, 
b) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 250 OOO Ft, 
c) az Egyesült Erővel (Viri bus Unitis) Iskolai Alapítványnak (ll 06 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) 2 OOO OOO Ft, 
d) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2 300 OOO Ft, 
e) az "Összefogás a Szent László Gimnáziumért" Alapítványnak (1102 Budapest, Körösi 

Csoma Sándor út 28-34.) l 400 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5.3 melléklet 9., ll., 14., 16., 
20. 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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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: 250 OOO Ft 
Bérlet a Nemzeti Táncszínházba 25 főre 100 OOO Ft 
Múzeumi belépők: 50 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, 2016. május 4. 

. ............ ,,, .. , ___ ..... --.-·--



Kovács Róbert 

Polgármester 

Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kőbányai 

Harmat Általános Iskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 
Telefon: 260-1817, fax: 261-1837 

E-mail:harmat88@t-onllne.hu 
OM 034954 

Iskolánk 50 éves jubileumára évkönyvet szeretnénk kiadni. A kiadvány 

fedezetéül 100 OOO Ft-ot önkormányzati támogatásként, illetve a saját 

bevételünkből 150 OOO Ft~ot szeretnénk iskolánk alapítványára utalni. 

Kérjük, szíveskedjék tervünket engedélyezni. 

Budapest, 2016. május 20. 

Köszönettel.· 

U·a " .. t/l , 
·va~Hdikó 

igazgató 



Alapítvány adatai: 

Név: 

Cím: 

Adószám: 

Bejegyzés: 

Nyilvántartási szám: 

Bankszámla: 

Alapítvány képviselője 

Kért támogatás összege: 

Kérelem 

Harmat 88 Alapítvány 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

18066926-1-42 

1994.06.07. 

500 8 

11710002-20081641 

dr. Basa-Szabó Ernő .Jánosné 

150 OOO Ft a költségvetésből, 100 OOO Ft az önkormányzati 
jubileumi támogatásból, összesen 250 OOO Ft. 

Tevékenységek, amelyeket a támogatási összegből finanszíroz az alapítvány: Jubileumi 
Évkönyv 

Alapítvány bemutatása, alapítvány célja, tevékenysége, alapítvány alapszabálya szerinti 
tevékenységeinek felsorolása: Alápító Okiratban 

Alapítvány közhasznú tevékenységei: Általános iskolai oktatás, nevelés segítése, 
hozzájárulás az iskolai sport és szabadidő hasznos eltöltéséhez, hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatása, a tehetségek támogatása. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik-e? Nem 



Fax/ll :263-03-67/262-69-00 Kőbánvai Keresztury Dezső 
Általá~os Iskola Email :iskola@keresztury-bp l O.sulinet.hu 

1106 Budape~t;,.lS.eresz~~:~_?t 7-9."=~==~~"=" www.keresztury.uw.hu 

Kovács Róbe1t 
Polgármester úr részére 
Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

KÉRELEM 
bevétel átkönyvelése 

Ikt.szám: !CJ i -Ili/20 16 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 2015-2016. évi 3.341.000,- Ft. bevételéből 
2.000.000.- 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 Törvényszék bejegyzési száma: 1l.Pk.67.806/4. 
Nyilvántmtási száma: 2868 
Bankszámla száma (ahova a támogatást utalja az Önkonnányzat): OTP Bank Nyrt. 1102. 
Budapest Körösi Csoma sétány 6. 11710002-20080475 

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

A kétt támogatási összeg: 2.000.000,. Ft. 

Az átkönyvelt bevételt az alábbiaknak megfelelően szeretnénk felhasználni: 

• infonnatikai eszközök beszerzése, (1.700.000.-) 
• egyéb, a tanulók és a pedagógusok munkáját segítő eszközök, szakmai anyagok, tanári 

kézikönyvek beszerzése. (250.000.-) 
• tanulókjutalmazása (könyv) (50.000.-) 

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

!ill!! 

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. 



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

4. HozzájámJás a tanulókés a pedagógusok, illetve a tantestület 
tanulmányútjainak, tanulmányi kirándulásainak, továbbképzéseinek 
költségeihez. 

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

magasabb teljesítmény eléréséhez. 

9. Kiemelkedő (tanulmányi, spoti, művészeti, stb.) eredményt elért tanuJók 
jutalmazása tárgyjutalom és ösztöndíj fonnájában. 

10. A szülők, az oktatásban résztvevő pedagógusok és diákok mentálhigiéniás 
ismereteinek növelése. 

11. A kiemeit tanulmányi programok, tanórán kívüli foglalkozások támogatása. 
12. Az iskolai közélet fejlesztése, a demokrácia-technikák elsajátítása. 
13. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismerettetjesztés. 
14. Kulturális tevékenység. 

15. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elösegítése. 
16. Spoti- a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás 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 rászomló tanulók egyéni támogatása a fenti programokra. 
tanulásban, művészetekben, spo11ban kiemelkedő vagy önmagához képest jelentős 
fejlődést m uta tó 

tanuJók jutalmazása ösztöndíj formájában egy féléven át./5000Ft/fő/ 
Alapítványunk jelenleg közhasznú. Fő bevételi forrásunk az SZJA '%-a. 

Budapest, 2016. május 17. 

Tisztelettel: 

Kovács Ferenc 
igazgató 



Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Budapest, Szent László tér 2.9 

Kovács Róbert polgármester Úr részére 

Tárgy: Kérelem 

Tisztelt Kovács Róbert polgármester Úr! 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Kőbányai Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola helyiségeinek hasznosításából, bérbeadásából származó bevétel, az iskolát 

illető rész 50%-át, a képviselő-testület döntése alapján, az Újhegy 2000 Alapítvány számára átadni 

szíveskedjék. 

Az alapítvány elnöke tudomásom szerint külön kérelemben fordult Önhöz, ebben a kérdésben. 

Tisztelettel és szeretettel. 

Budapest, 2016. május 20. 

használó 



Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

1106 Budapest, Szent László tér 29. 

Köznevelési és Civil kapcsolati osztály 

Kovács Róbert polgármester úr részére 

ÚJHEGY2000 
ALAPÍTVÁNY 

liO& Budapest, Újhegyi sétány1·3, 
Adószám: 19669962·142 

Hunks:r.ámlasním; 11710002·20049746 

Tárgy: Kérelem az intézmény bérbeadásából származó bérleti bevétel 50%-ának 

visszatérítésére az Újhegy 2000 Alapítvány 

(110b Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Adzs: 19669962-1-42, cgjsz: 01-01-0004996} 

részére. 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 

Alulírott Járami István, az Újhegy 2000 Alapítvány elnöke, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok 

Önhöz, hogy kérem, támogassa a kérésemet. 

Tudomásom szerint lehetőségünk van arra, hogy az iskolákban képződött, az intézmények 

bérbeadásából származó bérleti bevételek 50%-át, az iskolai alapítványok visszaigényeljék és az 

alapítványok céljaira fordíthassák, felhasználhassák. 

Mivel az Újhegy 2000 Alapítvány az elmúlt években nem élt ezzel a lehetőséggel, most azonban 

szeretnénk igénybe venni ezt a keretet, hogy az oktatásra, a gyerekekre fordíthassuk, használhassuk 

fel. 

Az Újhegy 2000 Alapítvány adatai: 

Név: Újhegy 2000 Alapítvány 

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Adószám: 19669962-1-42 

Bejegyzés: 1191.08.27. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0004996 

Bankszámla: OTP Bank 11710002-20049746 

Alapítvány képviselője: Járami István (kuratórium elnöke} 

A kért támogatás összege: 2.300.000Ft 

(Az önkormányzat tájékoztatása alapján, a 2016. évben januártól augusztusig lekönyvelt bevétel 

összege: 4 600.000 Ft.) Ennek az összegnek az 50%-a kerekítve: 2.300.000 Ft. 

Az alapítvány tevékenységi köre az alapító okirat alapján: 

Az Alapítvány céljai küló'nó'Jen: 



a. A nevelő- oktató munka feltételeinek javítása, 
b. tagozatok, a nyelvoktatás fenntartása, 
c. számítástechnikai oktatás fejlesztése, fakultációs lehetőségek bőv.ítése, 
d. Az intézményi pedagógiai innovációs munka ösztönzése - helyi tanmenetek, módszertani 
anyagok, oktatási programok készítése -, 
e. szabadidős és sporttevékenységek anyagi feltételeinek segítése, 
f. Az iskolai táborozás ok szervezése, támot:,ratása ("Erdei iskola", nyári önálló iskolai tábor, 
stb.) 
g. ) Pályázatok ki.írása, honorálása, díjazása, 
h. Tanulmányi (diák) ösztöndíjak rendszerének bevezetése és működtetése; 
L A diák-önkormányzati és diáksport tevékenységek támogatása, 
j. Az oktatástechnikai (informatikai, szám.ítástechnikai)képzés feltételeinek javítása, 
fejlesztést. 
k. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: 

Az Alapítvány célja, tevékenysége: 

A 2013. étJi CXC. törvétry 2§ 1 és 2 bekezdése .rzerint azAiaptörvéf!ybett foglalt ingyenes r!.r kótelező alapfokú, 
ingyenes éJ mindenki .rzámára hozz4férhető középjókú nevelé.r-oktatá.rhoz való jog bi~osítása az érettJ{!!,i 
m~g.rzerzr!.réig, zlletw az elJő .rzakképzett.rég m~g.rzerzé.rét bi~o.rító e!.ró .rzakmcti viz{fl,a befejezr!.réig a mqgyar 
állam kiizszolgálati jé/adata. AzAlapítvátry célja, f1ogy ennek a télnak a támogatá.ra é.r megt'a!ó.rífása, különö!"e!l 
a Budapes! Kőbáf!yai Önkormáf!yzpt Széche1!Ji István Magyar-Német Két TanítáJi ffyelml A!taláno.r !Jkola 
(11 08 Budapest, Újhegy sétáJ?y 1-3.) neveliri é.r oktatási programjának támogatása. 

A 2011. évi CLXXXTX. tö"rvény ("Ötv. ")13 § (1) bekezdr!.r 8. pontja ,:z!apján a szoáálir, l!J!ermekjó!éti 
szo{~áltatárok éJ ellátri.rok, az ÖttJ. 23§ (5) bekezdés 11. pontja alapján a .rzoúáliJ, gyermek:jóléti .rzolgáltatások 
é.r e!látá.ro.k a kerületi önkormát?yzptok feladata. Az Alapítvátry a Budapest Főváros X. .kerület KőbánJiai 
Önkormáf!._vzat terú/etén élő, vagy a fenti oktatáJi intézméf!Yhez kapuolódó gyermekekkel kapcsolataJ gyermek és 
ijjú.rágvédelmi, totJábbá gyermekjólétifeladatokat kíváf!Ji' támogatni és ellátni. 
Az Ö tv 13 § (1) bekezdéJ 1 O. pontja alapján a hajléktalanná válá.r megelőzéJének bi:;jo.rítá.ra a be!yi 
önkot7!1áf!yzat feladata. Az Alapíivátry téljának tekinti a a Bttdape.rt Főváros X. keridet Kőbáf!Yai 

Önkormáf!yzat teriiietén élő hátrá1!JO.f he!J.zetű tJoportok tár.radalmi esé!Jegyenlő.régének elősegíté.rét. 
Az Ötv. 23§ (5) bekezdé.r 17. pontja alapján a kerületi önkormáf!y~l feladata a kerületi .1pm1 é.r 
szabadidőJport támogatára és az ifjúsági ügyek. Az Alapítvát!J dga a Budape.rt Kőbá1!Jai ÖHkom1ányrpt 
Száhei~J'i Istz,án Magyar-Német Két Ta~ítáJi 1\[yelvű Altalános !.r kolához (11 08 Budapest, Újbegy .rétcír!J i -3.) 
kap~,:rolódó diák.rport é.r .rportoktatá.ri tevékeJ?ységek támo;satása, .rporte.remé1!Jek .rzervezé.re. 
Az Ött'. 23§ (5) bekezdés 17. pontja alapján a kerületi önkormáf!._vzat Jeiadata a be!Ji kóz!nűvelődéJi 
tetJéke1!J.rég tám~gtltá.ra é.r a kulturáh:r örök.rég be !Ji védelme. Az Alapíttlát!JI d ga, bo gy aklivan támogas.l'rl ezm 
te1'ékeny.1égeket, illetve Jqját mqga iJ közmrll;e/ődé.ri tevéke1!Jséget fojytas.ron é.r gyarapítJa t1 be!Ji kttlturáliJ 
örök.r~2,et (pL .rzobor vagy emlékhelyek állítá.rával). 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonásijoggal NEM rendelkezik! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A fenti adatszolgáltatás alapján kérem Önt, hogy támogassa kérelmemet a képviselö-tesüilte 
előtt is. 
Az alapítvány az átvett pénzeszközöket, az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak 
megvalósítására kívánja fordítani. 

A tantestület tagjai az alábbi igényeket/kéréseket fogalmazták meg: 

l. Iskolapolgárjelvény 35 OOO Ft (201 6) 



2. Állatkerti bylépő l felső tagozat kb.30 fő: 25 OOO Ft (20 !6) 

3. Nagycenki kirándulás, a Széchenyi pontgyűjtő oszt. részére. 300 OOO Ft (autóbusz 
költség, belépődíj ak. (20 16) r, 

.4: Tantestületi továbbképzés december terembérlésre 200 OOO Ft (201 6) 
5. Báb előadás a gyer):keknek 40 OOO Ft (201 6) 
6. Madarak és Fák nápjárajut,alomtárgy (30 OOO?) (201 6) 
7. Idegen nyelvi tábor, buszltöltség, programok: kb: 25 000-30 OOO Ft. (20 16) 
8. Erdei iskol~/buszköltség: l 00 OOO Ft. (20 16) 
9. Farl1}osi békamentö akció, kb. 40 fő: 30 OOO Ft. (201 6) 
10. Kézmüves foglalko?;ásokhoz, dekorációhoz anyagok: kb: 100 OOOFt (2015. és 201 6) 
ll. Diákönkormányzát jutalom, programok szervezése kb.: 50 OOO.Ft (20 16) 
J2. Kulturális gálá (Kőrösi MH.) Bérleti díja. 200 OOO? Ft (201 6) 
U. Tantestületi közösségépítő program 300 OOO Ft (20 16) 
14. interaktív tábla vásárlása (14 db) 1 OOO OOO Ft (2016.) 

A konkrét megvalósftási szervezést csalfakkor tudjuk elkezdeni, hajóváhagyjátok a kéréseket. 

Tisztelettel. 

Budapest, 2016. május 20 

Járomi István 
alapítvány elnöke ... 

l ,/g;t:::~~ 1~~-<.1 \17 \. 
~"*"~'" 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Kovács Róbert polgármester úr részére 

Tisztelt Polgármcster Ú r! 

A Kőbányai Szent László Gimnázium alapítványa az "Összefogás a Szent László 

Gimnáziumért" Alapítvány a gimnázium épületének bérbeadásából származó bevétel egy 

részét az alapítvány céljainak megvalósítására kívánja fordítani, ezért kéri a Tisztelt 

Képviselő- testületet, hogy biztosítsa számára a hozzáférést támogatási szerződés alapján. 

Az alapítványunk adatai: 

"Összefogás a Szent László Gimnáziumért" Alapítvány 

ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28. 

Adószáma: 18014125-1-42 

Bejegyzés: 1991. február 18. 

Nyilvántartási száma: O 1-01-0001240 

Bankszámlaszám: 11710002-20048556 

Alapítvány képviselője: Dr. Szilvásy György Péter 

Kért támogatás: 1.400.000.-Ft, azaz Egymilliónégyszázezer 

A kért támogatási összeget a szeptemberi tanulmányi kirándulás támogatására és informatikai 

eszközök (számítógép, projektor) beszerzésére kívánjuk fordítani. 

Az Alapítványt az 1939-ben érettségizett VIII. B. osztályának hat öregdiákja alapította, azzal 

a céllal, hogy a felajánlott támogatásokat az iskola műemlék épületének karbantartására, 

berendezései és eszközei cseréjére, korszerüsítésére fordítsa, az oktatás személyi és tárgyi 

feltételeit javítsa. 

A diákok tanulmányi színvonalának javítása érdekében a kiemelkedő tanulmányi eredményt 

elérő diákokat ösztöndíjjal, jutalmazással és a rászoruló tanulókat szociális hozzájárulással 

támogassa. 



Diákcserék, tanulmányi kirándulások, üdültetések támogatása. Az iskolai sport támogatása, 

hozzájárulás biztosítása sportversenyeken és sportrendezvényeken. 

A balatonszepezdi tábor fetmtattása, üzemeltetése. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezi. 

Az OBH-igazolást a 2015. évi pénzügyi beszámoló benyújtásáról a szerződés aláírását 

követően tudjuk benyújtm1i. 

Kérem közbenjárását a kérelem támogatásához. 

Budapest, 2016. május 12. 

Köszönettel: 

2 


