
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

~sr-. szám ú előterjesztés --

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó kőbányai székhelyű nevelési-oktatási 
intézmények működésének megsegítésére alapítványok működnek. (Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények fenntartói jogait és kötelezettségeit 2016. december 31-éig a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolta.) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2016. december 31-éig az illetékességi területén lévő, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, az Önkormányzat 
tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
látta el. 

Az alapítványokat az Önkormányzat a 2016. évben az intézmények épületének bérbeadásából 
2016. augusztus 31-éig befolyt bevételek visszaszármaztatásával támogatta. A jelen 
támogatás összegét a 2016. december 31-éig befolyt bevételek határozzák meg. 
Az Önkonnányzathoz 13 alapítványtól érkezett támogatási kérelem (az előterjesztés 2. 
melléklete). 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (a 
továbbiakban: Komplex Iskola) működését segítő alapítvánnyal nem rendelkezik, ezért a 
támogatást a Kelet-Pesti Tankerületi Központon (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. A épület 
L emelet) keresztül kaphatja meg. 

Az Önkormányzat az iskola bevételének 60%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az 
alapítványok és a Komplex iskola számára. A támogatás a 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítható. 

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

2016. 12. 31-éig befolyt 

Intézmény Alapítvány 
nettó bérleti díjbevétel 
felhasználható 60%-a 

(Ft) 
Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Arany-Bánya Alapítvány l 064 269 
(ll 05 Budapest, Kápolna tér 4.) 
Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tagintézménye Aranyüllő Alapítvány 728 919 
(1101 Budapest, Üllői út 118.) 
Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola Egyesült Erővel (Viribus Unitis) 2 260 083 
(1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) Iskolai Alapítvány 
Kőbányai Fekete István Altalános Iskola Együtt a Fekete István Altalános 812 414 
(1108 Budapest Harmat u. 196-198.) Iskoláért Alapítvány 
Kőbányai Harmat Altalános Iskola Harmat 88 Alapítvány a Harmat 583 470 
(1104 Budapest, Harmat utca 88.) utcai Iskola támogatására 



Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Ifjúsági Zenei 

Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 106 335 
(ll 02 Budapest, Sz en t László tér 34.) 

Nevelésért Alapítvány 

Kőbányai Kertvárosi Altalános Iskola 
Nevesincs Alapítvány 291 879 

(1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Összefogás a Szent László 

l 598 172 
(1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) Gimnáziumért Alapítvány 
Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola Összefogva az Iskoláért 

131 291 
(1103 Budapest, Kada u. 27-29.) Alapítvány 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Szervátiusz Jenő Altalános 

475 429 
(1101 Budapest, Kőbányai út 38.) Iskola Alapítvány 
Kőbányai Szent László Altalános Iskola 

Tanulóink Jövőjéért Alapítvány l 007 730 
(ll 05 Budapest, Szent László tér 1.) 
Kőbányai Széche!lyi István Magyar-Német Két 

Újhegy 2000 Alapítvány Tanítási Nyelvű Altalános Iskola l 530 098 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
Kőbányai Bem József Altalános Iskola 

Zöld Dió Alapítvány 2 719 077 
(ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7.) 
Kőbányai Komplex Ovoda, Altalános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola - 399 857 
(1107 Budapest, Gém utca 5-7.) 

Az alapítványok és a Komplex iskola (a továbbiakban együtt: Kérelmezők) igényelték a 
számukra rendelkezésre álló teljes összeget. 

Az alapítványok által támogatui kért célok, prograrnak fedik az alapító okiratban vállalt célok, 
tevékenységek, feladatok körét. Ennek megfelelőerr az alapítványok az infokommunikációs 
eszközök (laptop, honlap fejlesztése, hangtechnikai eszközök) beszerzésére, a tanulók 
jutalmazására, a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők továbbképzésének, 
a kiemeit iskolai programok, a diákönkormányzat működésének és a kihelyezett 
nevelőtestületi értekezletek megtartásának támogatására, valamint a nevelést-oktatást segítő 
eszközök, bútorok, szakmai anyagok beszerzésére és az iskola épületének karbantartására 
tervezik felhasználni. 

Il. Hatásvizsgálat 

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 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. során (Polgánnester általános tartalék) a 
javasolt összegek rendelkezésre állnak. A támogatást szerződés alapján biztosítja az 
Önkormányzat a Kérelmezök részére, a támogatás a kért célokra használható fel. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Képviselő-testülete meghozza az 

Budapest, 2017. március" /1-" 

Törvénypsségi szempontból ellenjegyzem: 

~'\ 
Dr. Szabó knsztián 
jegyző / ~, 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (III. 23.) határozata 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) l 064 269 Ft, 
b) az Aranyüllő Alapítványnak (1101 Budapest, Üllői út 118.) 728 919 Ft, 
c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (ll 06 Budapest, Keresztúri út 

7-9.) 2 260 083 Ft, 
d) az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítványnak (ll 08 Budapest, Harmat 

utca 196-198.) 812 414 Ft, 
e) a Harmat 88 Alapítványnak a Harmat utcai Iskola támogatására (ll 04 Budapest, Harmat 

utca 88.) 583 470 Ft, 
J) az A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítványnak (ll 02 Budapest, Szent László 

tér 34.) l 06 335 Ft, 
g) a Nevesincs Alapítványnak {ll 06 Budapest, Jászberényi út 89.) 291 879 Ft, 
h) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (ll 02 Budapest, Körösi 

Csoma Sándor út 28-34.) l 598 172Ft, 
i) az Összefogva az Iskoláért Alapítványnak (ll 03 Budapest, Kada utca 27-29.) 131 291 Ft, 
j) Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványnak (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) 

475 429 Ft, 
k) Tanulóink Jövőjéért Alapítványnak (ll 05 Budapest, Szent László tér 1.) l 007 730 Ft, 
l) az Újhegy 2000 Alapítványnak (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) l 530 098 Ft, 
m) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 2 719 077 Ft, 
n) a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. A épület I. 

emelet) a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola támogatásának céljára 399 857 Ft 

támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
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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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K~~Lll~T- PESTI TANKisRÜLETI KÖZPONT 
KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA 

MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVir ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

tel/fax: 06 1 262:99~2~~~---- e~mail: iskola@.j~nikovszky.net 

Kovács Róbert 
polgármester részére 

Tisztelt Polgán11ester Úr! 

Iktatószám: IJI/1 02/2017 

ARANY-BÁNYA Alapítvány számára az ·· intéz111ény épületének 

bérbeadásából származó bevétel 60%-át az alábbiakra szeretnénk felhasználni: 

• Interaktív tábla projectmTal, laptoppal 

• Tanári sakkpalota garnitúra 

• Tanulói bútorok 

• Asztali számítógép 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Kőbányai Önkormányzat számára a bevétel 

visszajuttatása tekintetében. 

Budapest, 20 17. március l O. 



Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Aranyüllő Alapítvány 
ll O l Budapest, Üllői út 118 
Adószám: 18655698-1-42 

Tárgy: Alapítványi támogatás 
felhasználása 

A Humánszolgáltatási Főosztály értesítése szerint a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői Úti Tagintézményének bérbeadásból származó 2016. 
évi bevétel 60%-a 728.919 Ft, azaz Hétszázhuszonnyolcezer-kilencszáztizenkilenc forint volt. 

Az Aranyüllő Alapítvány az alábbiak szerint szeretné felhasználni az alapítványi támogatást: 

Kommunikációs, informatikai oktatás fejlesztés eszközeire illetve hangtechnikai eszközök 
beszerzésére. 

Budapest, 2017. március 10. 

Tisztelettel: 

Ó Ct-lJL~.. l) 
Bartha KornéHa 

Alapítvány elnöke 

----- ...... , .. ,,,,,, .......... ,-- --····----------------- .................................... ,, __ ~·-··--------··--·------



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

Fax/ll :263-03-67/262-69-00 
Email:iskola@keresztury-bp 1 O.sulinet.hu 

www.keresztury.uw.hu 

Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

KÉRELEM 
bevétel átkönyvelése 

Ikt.szám: .Ah3. -III/2017 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 2016-2017. évi 2.260.083,- Ft. bevételéből 
2.260.083.- Ft átkőnyvelését 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: 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 aláírója): Bukva Gézáné (elnök) 

A kért támogatási összeg: 2.260.083,. Ft. 

Az átkönyvelt bevételt az alábbiaknak megfelelően szeretnénk felhasználni: 

• infom1atikai eszközök beszerzése, (1.060.000.-) 
• egyéb, a tanulók és a pedagógusok munkáját segítő eszközök, szakmai anyagok, tanári 

kézikönyvek beszerzése. ( 500.083.-) 
• tanulókjutahnazása (könyv) (50.000.-) 
• tanulókés a pedagógusok illetve a tantestület tanulmányútj ainak, tanulmányi 

kirándulásainak, továbbképzéseinek támogatása (350.000.-) 
• kiemel t tanulmányi program ok, tanórán kívüli foglalkozások támogatása (300.000,-) 

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, ismeretbordozók biztosítása. 

3. Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás szemé!yi és tárgyi feltételeinekjavítása 
( nyelvtanárok alkalmazásával) képzések támogatásával, külfóldi 
cserekapcsolatok kiépítéséveL 

4. Hozzájárulás a tanulők és a pedagógusok, illetve a tantestület 
tanulmányútjainak, tanulmányi kirándulásainak, továbbképzéseinek 
kőltségeihez. 

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

magasabb teljesítmény eléréséhez. 
9. Kiemelkedő (tanulmányi, sport, mílvész.eti, stb.) eredményt elért tanuJók 

jutalmazása tárgyjutalom és ös.ztöndfj formájábatl. 
10. A szUlök, az oktatásban résztvevő pedagógusok és diákok mentálhigiéniás 

ismereteinek növelése. 
ll. A kiemett tanulmányi programok, tanórán kívüli foglalkozások támogatása, 
12. Az iskolai közélet fejlesztése, a demokrácia-technikák elsajátítása. 
13. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretteijesztés, 
14. Kulturális tevékenység. 
15. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
16. Sport - 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 beszenéseit támoga~juk. 
A támogatások 80~90%-át a tanulói juttatások teszik ki. 

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

Budapest, 2017. március 9. 

Tisztelettel: 

~· . 
Kovács Fen~nc 

igazgató 



Csesznokné Kénnye Erzsébet 

Feladó: 
Küldve: 

Fekete István Ál <fekete.iskola@gmail.com> 
2017. március 16. 7:42 

CtZ f 

Címzett: Csesznokné Kőnnye Erzsébet; oktatas@kobanya.hu; Kálmánné Szabó Judit; Kovács 
Róbert 

Tárgy: Alapítványi támogatás felhasználása 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Kőbányai Fekete István Általános Iskola tanulói, dolgozói és szülői közössége nevében köszönjük az 
alapítványunknakjuttatandó támogatási összeget! 

A részünkre iciölt összegből az alábbiakat szeretnénk beszerezni: 

l. A balesetveszélyes dobogórendszerünk pótlására kért árajánlatokalapján egy új, rendezvényeinket 
sok-sok évig kiszolgáló dobogó megvásárlása- 342.600 Ft. 

2. A tanári szobában lévő székek cseréje (8000 Ft./db)- 400.000 Ft. 
3. A nevelőtestület részére egy tavaszi tantestületi kiránduláshoz autóbusz biztosítása- kb. 80.000 Ft. 

Üdvözlettel: 

GeraZoltán 
igazgató 
~-,~-7+>..?" 

/ 
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Kovács Róbert 
polgármester 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kőbányai 

Harmat Általános Iskola 

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

E-ma il :titkarsag@ ha rmat88 .su li n et. h u 
OM 034954 

Tisztelettel kérjük, hogy a bérbeadásból származó bevételünk 60%-át, azaz 
583 470 Ft-ot iskolánk alapítványa, a Hannat alapítvány használhassa fel. 
Az összegből az alábbi beszerzéseket tervezzük: 

Honlap készítés, webhoszting szolgáltatás 21 O OOO Ft 
2 db laptop beszerzése 300 OOO Ft 
Multifunkciós nyomtató: 75 OOO Ft 

Alapítványunk nevében köszönettel: 

Budapest 2017. 03. 08. 



Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester úr részére 

Ikt. sz. : K/500/2017 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Mellékelten küldöm az iskola alapítványának kérelmét a bevétel felhasználásával 
kapcsolatosan. 

Budapest, 20 l 7. 03. 09. 

Tisztelettel: 

~'i;;v/. ,fl A~ ~ !Rr-
Dr. Jk~~~ ~ita 

intézményvezető 



A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 

1102 Budapest, Szent László tér 34. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hívatal 
Kovács Róbert polgármester úr részére! 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 

KÉRELEM 

A Kroó György Zene és Képzőművészeti Kőbányai AMI alapítványa, A Kőbányai Ifjúság 

Zenei Neveléséért Alapítvány képviselője azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt 

Önkorrnányzathoz, hogy a Zeneiskola 2016. évi bevételének Önkormányzat által 

engedélyezett 60%-át az Alapítvány megkaphassa. Az Alapítvány számára felhasználható 

összeg: 106.335Ft. 

az Alapítvány adatai: 

Név: A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 

Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Adószám: 19700203-1-42 

Bejegyzés: 1991.10.16. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0002191 

Bankszámla: 11710002-20049928 

Alapítvány képviselője: Szöllősi Csaba 

Kért támogatás összege: 106.335Ft 

Tevékenységek, amelyeket a támogatási összegből finanszíroz az alapítvány: 

hangszer-truiozékok vásárlása. 



Az alapítvány bemutatása, az alapítvány célja, tevékenysége, az alapítvány alapszabálya 
szerinti tevékenységeinek felsorolása: 

A X. kerület alsó fokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása, a zeneoktatás 
népszerűsítése, ezen keresztül az ifjúság zenei nevelésének elősegítése. 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek 
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 
támogatása, művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 
támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének segítése. 

Az Alapítvány 

- együttműködik a zenei kultúra területén működő más alapítványokkal és szervezetekkel, 
figyelemmel kíséri azok tevékenységét és anyagi támogatást nyújt azok működéséhez, 

- szervezi az együttműködést a zenei kulturális és müvészeti élet szereplői között, 

-előmozdítja a zeneművészeti életet támogatui kívánó és képes személyek együttműködését a 
közös célok mind teljesebb megvalósítása érdekében, 

-kapcsolatokat létesít és tart fenn a hasonló rendeltetésü külfóldi, és magyar alapítványokkal, 
szervezetekkel, azokkal együttműködik, közös programokat dolgoz ki, 

- anyagi támogatást ny(üt mindazon művészeknek és más személyeknek, akik 
tevékenységükkel szelgálják az alapítvány céljainak megvalósítását, 

- szervezi kiemelkedő művészek cseréjét és látogatásait, 

- felkutatja és támogatást nyújt a kulturális és müvészeti közéletben mutatkozó új értékes 
törekvések megvalósításához, 

-ösztöndíjat ir ki, 

-pályázatokat hirdet 

- rendezvényeket, szakmai találkozókat, kiállításokat, hangversenyeket és kurzusokat szervez, 

-publikációkat jelentet meg, kiadványok megjelenését támogatja és ehhez anyagi és szakmai 
segítséget nyújt, 

- lebonyolít kulturális rendezvényeket (koncerteket, előadásokat, előadói esteket, 
fesztiválokat, művészeti mesterkurzusokat), biztosítja mindezen rendezvényekhez a szervezeti 
és strukturális hátteret (utazás, szállás, étkezés, terembér, hangszerkölcsönzés, PR 
tevékenységek), 

-vállalja a zenemüvészet népszerűsítésének érdekében rendezett programok résztvevőinek 
ellátását, valamint szükség esetén biztosítja számukra a rendezvény helyszínére való eljutást, 



- hangszert tárol, hangszerparkat létesít, hangszereket karbantart, 

- zenekarok, kórusok menedzselésének támogatása és fenntartása, 

- nyári táborok teljes körű lebonyolítása szervezés és zeneművészeti programok, előadások 
tekintetében. 

Alapítvány közhasznú tevékenységei: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. A tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: kulturális tevékenység. 

A közhasznú tevékenység keretébe tartozik különösen: 

- a nehéz anyagi körűlmények között élő, tehetséges növendékek segélyezése (pl. tandíj 
átvállalás, fellépési költségek fizetése stb.) 

- hangversenyek (koncertek) szervezése, és teljes körű lebonyolítása, 

- egyéb zenei rendezvények illetve verseny rendezése, dijak alapítása, 

- a különböző zenei eseményeken (esetleg külfóldi utakon) való részvétel finanszírozása, 

-hozzájárulás a képzési (továbbképzési), táborozásí (utazási) költségekhez, 

- hangszerek, zenei segédeszközök beszerzése, 

- hangszer-karbantmtási (illetve javítási) költségek fedezése, 

- kiemeit tanári tevékenység támogatása 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e? Nem. 

Kérelmünk kedvező elbírálásában bízva: 

Budapest, 2017. 03. 08. 

Tisztelettel: 

A kőbányai i~úság zenei neveléséért 
ALAPITVÁNY 

ll 02 Budapest, Szt. László tár 34. 
Telefon: 261-749Szöllősi Csaba 

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány elnöke 
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Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
ll 06 Budapest Jászberényi út 89. 
Tel: 262 7252 
E-mail: titkarsag@kertvarosisuli. t -online.hu 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert Polgármester Ú r részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

! 
/ 

Ikt.szám: 200./2017. 

Kérem, engedélyezze, hogy a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola az intézmény 
bérbeadásából származó 2016. tanévi bevételét- 291.879,- Ft-ot- a Nevesincs Alapítvány 
részére utalják át. 
A támogatás összegét a tanulókjutalmazására szeretnék felhasználni. 

A Nevesincs Alapítvány adatait mellékelem. 

Budapest, 2017. március 14. 

l~r.t,\ fl\ &t' -~: ;-j\.,~~~~ -'"'~1~ ...... ii~tilié iú~~·j~dit ........ ~;. 
a Nevesincs Alapítvány képviseletében 



Kovács Róbert Polgármester Úr részére 

Tárgy: Támogatás iránti kérelem 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulírott Halász Gusztáv, az Összefogva az iskoláért alapítvány elnöke azzal a kérelemmel 
fordulok Önök felé, hogy az általam képviselt alapítványt támogatásban részesítsék. 

Az alapítvány adatai 

Alapítvány neve: Összefogva az iskoláért Alapítvány 
címe: 1103 Budapest Kada utca 27-29. 
adószá:ma: 19663021-1-42 
Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: Pk.62712/1990/1 
Nyilvántartási száma: 350 
Bankszámla száma: 1171 0002-20009403 
Alapítvány képviselője: Halász Gusztáv 

Az alapítvány alapító okiratban vállalt célja, tevékenysége, feladata: 
• Az iskolai tornaterem bővítésének támogatása, valamint az oktató-, nevelő munka 

feltételeinek javításához történő hozzájárulás. 
• Közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 

irányuló következő - a szervezetlétesítő okiratában szereplő - cél szerinti 
tevékenységek: 

l. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretteijesztés 
3. kulturális tevékenység 
4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet 
5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével 

Az alapítvány elsődleges tevékenysége a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskolában folyó 
nevelő-oktató munka támogatása. 
Egyik fő feladatunknak tekintjük az az iskolai rendezvények szervezésének támogatását. 
(Sportnap, Tudománynap, Múzeumi Nap, iskolai táborok). Másik fő célunk, hogy 
hozzájáruljunk az iskola kiváló diákjainak jutalmazásához, eredményeik elismeréséhez. Ezen 
belül az alapítvány hozzájárul a kerületi és budapesti versenyeken kimagasló eredményeket 
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elért tanulók jutalmazásához, és a minden ősszel megszervezett jutalomkirándulás 
költségeihez, amelyen a házi versenyeken előkelő helyezést elért tanuJók vesznek részt Az 
alapítvány minden évben Kada ösztöndíjjal tánwgatja az előző tanévben kitűnő tanulmányi 
eredményt elért tanulókat. Fentiek mellett hagyománnyá vált, hogy az alapítvány hozzájárul 
az elsősök Kadás köpennyel való megajándékozásához. 

A kért támogatási összeg 131 291Ft, amelyet a következő célra szeretnénk felhasználni: 
a vándortábor szállítási költségeinek fedezése. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

Támogatásukban bízva, tisztelettel és köszönettel: 

Jász Gusztáv 
Az Összefogva az iskoláért Alapítvány elnöke 

Budapest, 2017. 03. 10. 
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Kőbányai Szent László Gimnázium 
Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye 

ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 
Te1:+36-l-262-3599, Fax:+36-l-260-2264, www.szlgbp.hu 

----------------------------------------------------------------------------------------
Budapest Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Kovács Ró b ert polgármester úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

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

Gimnáziumért" Alapítvány a gimnázium épületének bérbeadásából származó bevételből a 

fennmaradó l 598 172 Ft-ot az alapítvány céljainak megvalósítására kívánja fordítani, ezért 

kéri a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy biztosítsa számára a hozzáférést támogatási 

szerződés alapj án. 

Az alapítványunk adatai: 

"Összefogás a Szent László Gimnáziumért" Alapítvány 

1102 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 

A támogatási összegből 1.000.000 Ft-ot oktatástechnológiai fejlesztésre (projektorok, 

laptopok, hangfalak), a fennmaradó 598.172 Ft-ot pedig a gimnázium épületének 

karbantartására kívánjuk felhasználni. 

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

a céllal, hogy a felajánlott támogatásokat az iskola müemlék 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, 

hozzáj árulás biztosítása sportversenyeken és sportrendezvény eken. 

A balatonszepezdi tábor fenntartása, üzemeltetése. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezi. 

Kérem közbenjárását a kérelem támogatásához. 

Budapest, 20 l 7. március 13. 

Tisztelettel: 
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SzB'f!fJátiusz Jentf .Aftaúlnos Isi,pftt 
1101 (JJuáápest, 1.(/fbányai út 38. 

'Te!lf~ 06-1-260-84-57 
fE-mai/i nemetfi.tu,dit@szervatiusz.sutinet.5.u 

----------------------·-------------~--------

Budapest Főváros X •. ke rt.ilet 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert 
polgármester részére 

Tárgy: kérelem intézmény működését segítő alapitvány támogatására. 

KÉRELEM 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! 

Azzal a kéréssel forduJok Önhöz, mint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetője, hogy a 2016. évi, az intézmény épületének bérbeadásából szánnazó 
összeggel támogassa az iskolánk müködését segítő alapítványt. 
A támogatást a gyermekekkel foglalkozó iskolai alkalmazottak szakmai továbbképzéséhez 
szeretnénk felhasználni. 
Alapítvány adatai: 
Név: Szervátiusz Jen.6 Általános Iskola Alapítványa 
Cím. HOl Budapest Köbányai út 38. 
Adószám: 18156223~ 1 ~42 
B~jegyzés: 7 .Pk.61359/1995/8 
Nyilvántartási szám: 01~01-5821 
Bankszámla: 11710002-20082501 
Alapítvány képviselője: Kocsis Zsuzsanna 
Kért támogatás összege: 475.429.-Ft. 
Tevékenységek, amelyeket a támogatási összegből finanszíroz az alapítvány: szakmai 
továbbképzések támogatása 
Alapítvány célja, tevékenysége: 

~ célja, hogy segítséget nyújtson a testileg hmmonikus fejlett, szellemileg fogékony, 
boldog, és kiegyensúlyozott gyermekek neveléséhez, 

~ a Szervátiusz Jenő Általános Iskola épületének korszerűsítéséhez, illetve 
állagvédelméhez 

- a Szervátiusz Jenő Általános Iskola (sport, kulturáli.s. mű.vészeti stb.) programjainak 
megvalósításához 

- a gyermekekkel foglalkozó iskolai alkalmazottak s7..akmai továbbképzéséhez 
- az oktatáshoz, neveléshez szük.séges szakmai eszközök, valamint a gyermekek 

fejlődését segítő egyéb eszközök beszerzéséhez. 



Szervátiusz Jenff JlftaCános Is~la 
11 O 1 <Budápest, 1(ő6ányai út 38. 

rTef./Jax; 06-1-26()...84-57 
'E~mait: nemetli.juá'_tt@sz§rvatiusz .. f]lfinet.liu 

·----...._----~-··---....... __ _ 
Alapítvány közhasznú tevékenységei: nincs 
A2 alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggalrer1delkezik-e? nem 
Támogató segítségét köszönöm. 

Budapest, 2017. március 13. 

Melléklet: 
l db. másolat az alapító okiratból 



Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

1106 Budapest, Szent László tér 29. 

Köznevelési és Civil kapcsolati osztály 

Kovács Róbert polgármester úr részére 

Tárgy: Kérelem az intézmény bérbeadásából származó bérleti bevétel 60%-ának 

visszatérítésére az Újhegy 2000 Alapítvány részére 

(11DS 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 60%-át, az iskolai alapítványok visszaigényeljék és azt 

alapítványok céljaira fordíthassák, felhasználhassák. 

Mivel az Újhegy 2000 Alapítvány az elmúlt években, már több alkalommal élt, ezzel a lehetőséggel, 
így most is szeretnénk igénybe venni a rendelkezésre álló és felajánlott keretet ( 1 530 098 Ft), hogy 

azt 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: 1530.098 Ft 



Az alapítvány tevékenységi köre az alapító okirat alapján: 

Az Alapítvány céljai küldnösen: 
a. A nevelő- oktató munka feltételeinek javítása, 
b. tagozatok, a nyelvoktatás fenntartása, 

c. számítástechnikai oktatás fejlesztése, fakultációs lehetőségek bővítése, 
d. Az intézményi pedagógiai innovációs munka ösztönzése - helyi tanmenetek, módszertani 
anyagok, oktatási programok készítése -, 
e. szabadidős és sporttevékenységek anyagi feltételeinek segítése, 

f. Az iskolai táborozások szervezése, támogatása ("Erdei iskola", nyári önálló iskolai tábor, 
stb.) 

g. ) Pályázatok kiírása, honorálása, díjazása, 

h. Tanulmányi (diák) ösztöndíjak rendszerének bevezetése és működtetése; 
i. A diák-önkormányzati és diáksport tevékenységek támogatása, 

j. Az oktatástechnikai (informatika~ számitástechnikai)képzés feltételeinek javítása, 
fejlesztés e. 
k. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: 

Az Alapítvány célja, tevékenysége: 

A 2013. évi CXC tiirvéi!J 2§ 1 és 2 bekezdé.re szerint azAiaptdrvéi!Jbenjoglalt ingyene.r é.r kötelező alapfokú, 
ingyenes és mindenki .rzámára hottifférhető kdzépjhkú nevelés-oktatáshoz való jog biifosítása az érett.régi 
meg.rzerzéséig, illetve az fflső szakképzettség meg.rzer-{é.rét biifosító első szakmai viz.rga beff!jezéséig a magyar 
állam közszolgálati fi/adata. AzAiapitvái!J djja, hogy ennek a télnak a támogatása éJ megvaliritám, különöj·en 
a Budapest Kőbái!Jai Önkormái!Jzat Szédm!Ji István Magyar-Német Két Tanítási Njelvű Altalános hkola 
(11 08 Budapest, Újhegy sétáf!J 1-3.) neveliri és oktatási progratJ?jának támogatása. 

A 2011. évi GlXXXIX. tdroéi!J (,,Ötv. ")13 § (1) bekezdés 8. pontja alapján a .rzodális, gyerme~'óléti 
szolgáltatások é.r ellátások, az Ötv. 23§ (5) /?ekeijfés 11. pontja alapján a szodálú, gyermeijóléti szolgáltatások 
és ellátások a kerületi b'nkormái!Jzatok filaclata. Az Alapitvá!!J a Budapest Főz1áros X. kerület Kőbái!Jai 
Önkormáf!Jzat teriiietén élő, vagy a finti oktatári intézméi!Jhr:z kapt"Solódó gyermekekkel kapuolatos gym;;ek és 
ifjúságvéde!mi, továbbá gyermef?J'óléti filadatokat kivártJa támogatni és ellátm: 
Az Ö tv 13 § (1) bekezdés 1 O. ponfia alapján a hqjléktalanná válás megelőzéJének /?iifosítá.ra a he/yi 
o·nkormáf!_yzat fi/adata. Az Alapitvái!J célJának tekinti a a Budapest Főváro.r X. kerillet Kőbá'!_yai 
Önkormáf!Jifit területén élő hátrái!JOS he!Jzetű csoportok tár.radalmi csé/yegyenlőségének elősegité.rét. 
Az Ötv. 23§ (5) bekezdés 17. ponfia alapján a kerületi önkormát!Jzat filadata a kerületi Jport és 
szabadidő.rport támogatása és az ifjúsági iigyek. Az Alapitvá1!J dja a Budapest Kőbát!yai Önkormát!Jzat 
SzédJe'!Ji htván Magyar-Német Két Tanítási l'[ye!vű Altalá110s Irkolához (1108 Budape.rt, {!;'hegy sétáf!J 1-3.) 
kapcsolódó diáksport és .rportoktatási tevékt1!JSégek támogatása, sporteseméi!Jek szervezé.re. 
Az Ötv. 23§ (5) bekezdés 17. pontja alapján a kerilleti b'nkormái!Jzat filadata a he/yi közművelődési 
tevékei!Jség támogatása é.r a kulturáliJ örb'krég he/yi vérkim e. Az Alapitvá'!J céy'a, hogy aktívan támogas.ra ezen 
tevékei!Jségeket, illetve sqját maga is köi!ffűvelődési tevékef!y.réget folYtasson és gyarapítsa a he/yi kulturáliJ 
örökséget (pL Ji[Jbor vagy emlékhelJek állításával). 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal NEM rendelkezik! 



Tisztelt Polgármester Úr! 

A fenti adatszolgáltatás alapján kérem Önt, hogy támogassa kérelmemet a képviselö-testülte 
előtt is. 

Az alapítvány az átvett pénzeszközöket, az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak 
megvalósítására kívánja fordítani. 

A tantestület tagjai az alábbi igényeket/kéréseket fogahnazták meg: 

Az .. Újhegy 2000 Alapitvány" 
Önkormányzattól áthetéS támogatási összegének felhasználási terve 15,3009'1 

1. NeveléStestületi szakmai kirándulás 400000 összesen :':. . ... · 
Tanév végi neveléStestületi 

'.: ... 

2. kihelyezett értekezetet 200000 '. 

"''7.7, . : '~. 
A 4, 7-nél jobb és kitűnéS tanuJók 

3. évvégi jutalmazása (FelséSsök) 200000 . ..: \::. 
··•:.:1 .... 

A 4, 7-nél jobb és kitűnéS tanu Iók 
4. évvégi jutalmazása (atsósok) 200000 •·,: 

l; ::. 

5. 8. osztályok ballagására 200000 :· 
·• 

Hat sporteszközbéSI álló torl}aáltvany :'. 
' 

(40m2 es területének) 9JiÍpozáshoz zúzott kéS i·, 

és kétszerrostált só~efbeszerzésére. ...• 

6. (Iskolaudvar terül.étén) 200000 l: ' 
i 

Vízitelep éves )Jé rietidíjának kifizetése 
l· 

'\ 

(a diákspor;.xamogatása. Az iskolai kenuk 
7. tárolására.) 1000001• 

,,<" 
r; 

8. Idegen nyeJmiábor 50000 .. :;: 

Széchenyi diák)rof·fá;"ogatása 

·:; l\', ' 

9. 50000 h .. :J •. •,;, . : 

•··.·.·· . . : , ' .·'. :L~;7:, .. •· : • .:r~::H .. ~.';!~)l · ··v~''f~F:; .•· r: ··::. > ::-:; ~ ... 
.. 

t§'!lhas~.ttitas.. ·<·:,: .• :·;:;\ ··~~~PQ® .:J: SaC> i 

A konkrét megvalósítási szervezést csak akkor tudjuk elkezdeni, ha a Képviselő-testület jóváhagyja a 
kérésünket.. 

Tisztelettel. 

Budapest, 2017. március 09. 

Járomi István 
az Újhegy 2000 Alapitvány 

kuratóriumi elnöke 



"B.eVl0ózsef Ált&tlQMs rsR.ol&t 

1101 ~e<&!Crpest, He<vcgtírfa izrt. s ;f. 

Teltfl!ll\.lfnx: ::;>Co1-G ri?IP 

6-I"At'l [l: ls lzoLa@btV\A.t -011\.LLII\.e.l-\ót 

tárgy: támogatási kérelem 
Kovács Róbert polgármester úrnak 

; , 
Tisztelt Polgarmester Url 

A Bem József Általános Iskola intézményvezetőjeként azzal a kéréssel fordulok 
Önhöz, hogy engedélyezze számunkra a bérbeadásból származó jövedelmünkhöz 
való hozzáférést a Zöld Dió Alapítványon keresztül, mely az intézmény 
működését segíti. 
Neve: Zöld Dió Alapítvány 
Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
Adószáma: 18157482-1-42 

Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: 9. PK.60.625/1993/8. 
Nyilvántartási szám: 4175 
Bankszámla szám: 11710002-20084747 

; 

Alapítvány képviselője: Szarvasné Szombati Eva 
A kért támogatási összeg: 2 719 077 Ft 
Felhasználása: tanév végi programok, tanulók jutalmazása: 319 077 Ft 

informatikai eszközök beszerzése: 500 OOO Ft 
hangtechnikai eszközök: 500 OOO Ft 
függöny, karnis: 700 OOO Ft 
tantermi és tornatermi bútorok: 700 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, 2017. március 13. 


