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Előterjesztés 

-:Je l . számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

helyiségeinek a Kőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Balogh Attila a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 25., adószáma: 19001580-1-42, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye száma: 
Pk. 60035/1995/2, nyilvántartási száma: 2., a továbbiakban: Plébánia) plébánosa kérelmet 
nyújtott be a Plébánia által szervezendő Napközis, Hittanos tábor térítésmentes támogatása 
érdekében (2. és 3. melléklet). 

A tábor helyszíne a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) által használt, 42309/111 helyrajzi számú, 1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3. szám alatt található ingatlan sportudvara (műfüves pálya), 2 db 
tanterme, tornaterme a hozzátartozó öltözőkkel, mellékhelyiségekkel. 

A Plébánia nagycsaládos, hátrányos helyzetű kőbányai családok gyermekei részére szervezi a 
tábort. A tábor programjai között a játékos, vidám léleknevelés, esztétikai és egészséges életre 
nevelés, kézműves foglalkozások, énekes-hangszeres foglalkozások, kirándulások, hittanórák 
szerepelnek. Az étkeztetésről a tábor vezetése gondoskodik. 

II. Hatásvizsgálat 

A tábor 2016. június 20. napjától 2016. augusztus 19. napjáig terjedő időtartamra, hétfőtől 
péntekig 7.00 órától 17.00 óráig kerül megszervezésre. Ebben az időtartamban túlmunka 
elrendelése nem szükséges. A helyiségek piaci alapon történő bérbe adása 45 napos, 450 órás 
időtartamra számítva összesen l O 800 OOO Ft bevételt jelentene. 
Az Iskola egyes részei és az udvar térítésmentes használatba adásával lehetőség nyílik olyan 
gyermekek kulturált nyaralásának biztosítására, akik a térítéses közösségi programokon 
hátrányos helyzetűkből adódóan nem tudnak részt venni. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdés a) pontja szerint az ingatlan közfeladat ellátása 
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról 
harminc napot meghaladó időtartam esetében a Képviselő-testület dönt. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. május " " " 
t....a---

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. (V. 26.) határozata 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

helyiségeinek a Kőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Szent László Plébánia (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által 
használt 42309/111 helyrajzi számú, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti 
ingatlan helyiségeit 2016. június 20. napjától 2016. augusztus 19. napjáig hétfőtől péntekig 
7.00 óra és 17.00 óra közötti időtartamban napközis, hittanos tábor céljára térítésmentesen 
használatba adja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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E:IÖJliÓ /~. ~ 
Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úri 2016 MÁJ O 4. 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a K6bányai Szent László Plébánia 
Napközis, Hittanos Tábor részére a Széchényi István Általános iskola helyiségeit (2 
tanterem,mosdók, WC-k,öltöz6k,tornaterem és sportudvart )térítésmentes használatát 
támogatni szíveskedjék. 

Indoka ink~ 
A Kőbányai Szent László Plébánia Napközis, Hittanos Tábora, több,mint 10 éve itt táboroztatja 
gyermekeit a Széchenyi István Általános Iskolában. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk Sándor Zoltán igazgató úrral és az iskola minden 
dolgozójávai.A közös sikereinkre való tekintettel, mint az evezés program,amely az iskola 
minden tanulóját és a kerület összes táborosót szellemiségében összetartja és segít6kész 
emberré formálja 6ket. A sok közös program, ami igazi értéket képvisel és maradandó 
élmény nyújt táboros gyermekeink számára,mint a játékos, vidám léleknevelés
hittanórák,a sportos edzettség - focizás,úszás-, kézmíves foglalkozások-hagyomány és 
esztétika,közös hangszeres éneklések•gitá;os énekek és kórus énekek-,kirándulá~aink 
origója az iskola. 
Ezen meggondolásból fontos lenne a ··helyiségek térítésmentes használata,mert 
gyermekeinknek szükséges egy olyan hely ahol a barátságaikat és emberi kapcsolataikat 
tovább építhetik,titkaikat köthetik a közös élményhez, gyökereztethetik elindulásukat. 
A fenn említett helyiségek ellenértékeként az iskola helyiségeit kifestjük. 
Mindezen ismérvek mellett kérjük ügyünk jóindulatú támogatását és gyors ügyintézését. 

Budapest, 2016.május 4. 

Plébános 
1102 Budapest,Szent László tér 25. 
T:26~2462 

Tisztelettel: 

2016 MÁJ O 5. 

JoJwjry~ 
Mihalik Andrásné 

tanár,táborvezető 

1108 Budapest, Szövőszék u. 20. 
T:0&-30/299-3709 
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Való Magdolna 

Feladó: 
Küldve: 

Mlhalik Gabi <mihalik.gaby@freemail.hu> 
2016. május 13. 6:19 

Címzett: 
Tárgy: 

Való Magdolna 
kiegészítés 

Tisztelt Való Magdolna! 

Telefonos megbeszélésünk értelmében küldöm a kiegészítést. 
Köszönettel: Mihalik Andrásné 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 
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rnellek!et , 
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A Kőbányai Szent László Plébánia Napközis Hittanos Tábor részére a Széchenyi István Általános Iskola helyiségeinek 
térítésmentes hasmálatát, melynek ideje 2016.06.20.- 2016.08.1.9.-ig Hétfőtől- Péntekig reggel 07. órától- du. 17. 
óráig, nappali időtartamra,kérjük szíves támogatását! · 

Tisztelettel: Mihalik Andrásné 
tanár, táborvezető 


