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A Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent 
László Gimnázium által rendezett 
nemzetközi sporttalálkozó lebonyolításának 
támogatása. 

A Szent László Gimnázium hagyományai közé tartozik az európai középiskolák tanulóinak 
megrendezett Nemzetközi Sporttalálkazón való részvétel. Az elmúlt évtizedekben rangos 
sporteseménnyé vált a rendezvény. A hagyományból és az önszerveződő jellegből adódóan a 
versenyt a résztvevő középiskolák rendezik meg, így 20 ll szeptemberében a Szent László 
Gimnáziumé a szervezés feladata. A gimnázium vezetősége a verseny lebonyolításához 
l OOO OOO Ft támogatást kér a polgármesteri keret terhére. A verseny szervezésének részleteit 
és a költségvetését az l. melléklet tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a sporttalálkozó megrendezését 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága június 2-ai ülésén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
28.) által rendezett nemzetközi sporttalálkozó megszervezéséhez l OOO OOO-ot biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére, a gimnázium költségvetési 
támogatásának emelésével. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június 3. 
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Szent László Gimnázium 
Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye 

ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 
Tel:+3 6- f-262-3 599, Fax:+36-1-260-2264, www .szlgbp.sulinet.hu 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr! 
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Tárgy: támogatás kérése P 
nemzetközi sporttalálkozó 
lebonyolításához, 2011. 
szeptember 26-30. között 

A Szent László Gimnázium diákjai immáron évtizedek óta részese egy európai 

sportverseny-sorozatnak. Az úgynevezett Nemzetközi Sporttalálkozó vérkeringésébe 

gimnáziumunkat még nagyhírű testnevelő elődeink kapcsolták be negyven évvel 

ezelőtt. Akkor, amikor nagyon nehéz volt Nyugatra ju~ni, a lászlós sportolók évről évre 

versenye~hettek Olaszországban, Németországban, Ausztriában. 

Az ötlet ennyi volt: kilenc európai középiskola felvette egymással a kapcsolatot és 

diákjainak versenyzési lehetőséget biztosított minden évben három sportágban 

(atiétika, úszás és valamely labdajáték). A helyszín körforgás szerűen változik, 

minden évben más iskola a házigazda. A sporton kívül nagy szerepet kap a 

kapcsolatok erősítése, egymás kultúráinak megismerése. Minden résztvevőnek, így a 

mindenkori lászlósoknak is, nagyon intenzív élményt jelent az a néhány nap.· 

Gimnáziumunk sportolói hagyományosan rendkívü! sikeresen szerepelnek: általában 

az összetett pontversenyben a dobogó valamelyik .-. nem ritkán a legmagasabb -

fokán. 

A hagyomány jellegéből adódóan hét-nyolc évenként gimnáziumunknak a szervezés · 

. hatalmas feladata is osztályrészül jut. A jelenleg dolgozó munkaközösség már átesett 

a tűzkeresztségen: 2005-ben egy nagyon sikeres, és a külföldi kollégák által azóta is 

emlegetett sporttalálkozót sikerült tető alá hozni. Idén ismét rajtunk a sor. Szállást kell 

szerezni mintegy 300 embernek, meg kell szervezni az étkezésüket (ezek 



megvannak), tartalmas és egyben gördülékenyen lebonyolítható programokat kell 

szerveznünk, biztosítani kell a megfelelő transzfert a csapatoknak, és így tovább. 

A Kőbányai_ Önkormányzat r:nindig komoly támogatásban részesítette az eseményt. 

Szeretnénk, ha ez most sem lenne másképp, és felkérjük Polgármester Urat, hogy 

vállalja el a rendezvény fővédnökségét. 

A sporttalálkozó lebonyolításának anyagi feltételei. is vannak. A költségek nagy részét 

a nevezési díjak fedezik, de a mellékelt költségvetésből látszik, hogy 1 millió forint 

még hiányzik. 

Tisztelettel kérjük Polgármester Urat, hogy az idei Nemzetközi Sporttalálkozó 

költségeihez 1 millió forinttal járuljon hozzá, a polgármesteri keret terhé~e. / 

Figyeimét és támogatását előre is nagyon köszönjük. . . 

Budapest, 2011. május 15. 

Tisztelettel: 
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Költségvetés 

41. Nemzetközi Sporttalálkozó, Budapest 2011. szeptember 26-30. 

KiadáSok (Ft, brutto ): 
szállás,főétkezések, sétahajó a Dunán 

szitázott pólók (kb. 350 versenyzői, kb. 200 rendezői) 

atlétika pálya bérlete 

kupák, érmek, oklevelek · 

sportbírók tiszteletdíja 

búcsú csomag (szendvics, gyümölcs, üdítő, csoki) 

- . sportorvosi ügyelet, ásványvíz, egyéb 
Összesen: 

Bevétel (Ft): 
külföldi csapatok részvételi díja, 140 euro/fő (250x140=35 OOO) 

270 Ft árfolyammal számolva 270x35 OOO= 

Wesselényi pályázat 
összesen: 

A különbözet l millió forint, aniit a Köbányai Önkorrilányzattól kérünk. 

Budapest, 2011. május 
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