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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

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) műk:ödtetésében álló iskolák 
nevelő-oktató tevékenységét és műk:ödését az intézményekhez kapcsolódó alapítványok 
segítik. Az alapítványok működésének egyik forrása az intézmény épületének bérbeadásából 
származó bevétel visszaszármaztatása a műk:ödtetőtől. 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. 
szeptember 30-áig küldhették meg az Önkormányzat részére. 

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

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

e 2016. 08. 31-éig befolyt 
Kért 

•e<:! támogatás N nettó bérleti díjbevétel "' Intézmény összege J,., 

o felhasználható 60%-a (Ft) rJJ (Ft) 

l. 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

2 029 482 300 OOO 
(1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

2. Tanítási Nyelvű Általános Iskola l 268 543 295 OOO 
(1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

3. Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tagintézménye 610 724 590 OOO 
(1101 Budapest, Üllői út 118.) 

4. 
Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola 

3 733 037 2 900 OOO 
(ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 

5. Tanítási Nyelvű Általános Iskola l 908 981 l 908 981 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

6. 
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola l 247 594 748 OOO 
(1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) 

A táblázat adataiból látható, hogy az alapítványok által kért támogatási összeg mind a hat 
ellátási hely 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) Városismereti program megvalósítása. 
Zöld Dió Alapítvány b) Karácsonyi ünnepség szervezése. 

c) Karácsonyi ajándékok beszerzése. 
Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Kulturális tevékenységhez kapcsolódó délutáni 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Székhelye foglalkozások szervezéséhez szükséges udvari 
Arany-Bánya Alapítvány bútorok beszerzése. 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két a) Az informatikaterem berendezésének 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tagintézménye (számítógépasztal, szék) beszerzése. 
Aranyüllő Alapítvány b) Notebook beszerzése. 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola a) Informatikai eszközök beszerzése. 
Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány b) Egyéb, a tanulók és a pedagógusok munkáját 

segítő eszközök, szakmai anyagok, tanári 
kézikönyvek beszerzése. 

c) Pedagógusok továbbképzésének támogatása. 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két a) Kihelyezett tantestületi értekezlet 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola megtartásához helyiség bérlése. 
Újhegy 2000 Alapítvány b) Játék és sporteszközök beszerzése. 

c) Udvarijáték és sporteszközök beszerzése. 
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola a) Az intézmény sportudvarán kialakított 
"Összefogás a Szent László Gimnáziumért" sportpálya labdafogó kerítésének kiépítése. 
Alapítvány 

II. Hatásvizsgálat 

Az iskolák működését segítő alapítványok általános célja, hogy javítsák 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 Az intézmények 
működését támogató alapítványok rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggeL 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont (Gazdasági szervezettel 
rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai) 
6., 7., ll., 14., 16., 20. sorain 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 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2016. október" A1 · " 

Képviselő-testülete meghozza az 

~ 
Radványi Gábor 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (X. 20.) határozata 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 300 OOO Ft, 
b) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 295 OOO Ft, 
c) az Aranyüllő Alapítványnak (1101 Budapest, Üllői út 118.) 590 OOO Ft, 
d) az Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (ll 06 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) 2 900 OOO Ft, 
e) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) l 908 981 Ft, 
j) az "Összefogás a Szent László Gimnáziumért" Alapítványnak (1102 Budapest, Kőrösi 

Csoma Sándor út 28-34.) 748 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 6., 7., ll., 
14., 16. és 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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TeLefoVl!f!A;c 

Támogatás iránti kérelem 

Neve: Zöld Dió ~~,~ 
(-••• w~'·'~~'"""' 

Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Adószáma: 18157482-1-42 ~ .... •-/~)\')'?, •. > 

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

' Alapítvány képviselője: Szarvasné Szombati Eva 
A kért támogatási összeg: 300 OOO Ft 
Városismereti programra 2016. november 18. : 80 OOO Ft 
Karácsonyi ünnepség szervezésére és ajándékokra: 220 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. szeptember 29. 

f, udit 

igazgató 



KLIK BUDAPEST 10. (195008) 
KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉV A 

MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 

E-mail: iskola@janikovszky.net 
Telefon: 262-0087 

Kovács Róbert 
polgármester 
részére 

Iktatószám: III/188/20 16 

Tárgy: Alapítványi támogatás 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alábbiakban megküldöm a Kőbányai Önkormányzat által működtetett 
iskolák alapítványi támogatásához szükséges kérelmet. 

Alapítvány adatai: 
Név: Arany-Bánya Alapítvány 
Cím: 1105 Bp. Kápolna tér 4. 
Adószám: 18161430-1-42 
Bejegyzés: 6074211996.19 
Nyilvántartási: 6351/2010 
Bankszámla: 11710002-20082855 
Alapítvány képviselője: Király Zsuzsanna 
Kért támogatás összege: 
Janikovszky Iskola székhelyének (Kápolna tér 4.) bevételéből: 295000 Ft 

Tevékenységek, amelyeket a támogatási összegből finanszíroz az alapítvánv: 
Kultúrális tevékenységhez kapcsolódóan délutáni napközis foglalkozások 
szervezéséhez szükséges udvari bútorok beszerzése. 

Alapítvány bemutatása, alapítvány célja, tevékenysége, alapítvány 
alapszabálya szerinti tevékenységeinek felsorolása: 
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát és a 
tanári kar, valamint a hallgatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza, ennek 
keretében 

• támogassa az iskolában a magas színvonalú nyelvoktatás feltételeit, 
• a gyermeknevelés eszközeinek megteremtéséhez nyújtson segítséget, külö

nös figyelmet szentelvén a nehéz körülmények között élő és az árva gyer
mekek nevelésére, fejlődésére, 

································--· 



• segítse elő az oktatást és nevelést, a fejlődést segítő korszerű technikai 
eszközök beszerzését, a számítástechnikai oktatás fej l esztését, 

• vállaljon részt a felnőttképzésben is, különösképpen a nyelvoktatás és a 
számítástechnika területén, 

• propagálja az egészséges életmódot, az arra való nevelést, 
• támogassa a szakterületen dolgozók képzését, továbbképzését és az ott 

tevékenykedni kívánók átképzését, szakképzését 

Alapítvány közhasznú tevékenységei: 
szociális tevékenység, Családsegítés 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
kulturális tevékenység, 
gyermek- és ifjúságvédelem, 
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. 

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

Az elszámolás határideje: 2016. december l. 

Budapest, 2016. szeptember 29. 

Sós Zsuzsanna 
igazgató 



Kőbányai Ja.nikovszky É>va 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvii Aitalános Iskola 

ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. !1 
Tagintézmény: 1101 lludapest, ÜHői út 118:·-~---····-- ............ -·-···· .. ····-~ --- ""·""'"'""'"'""'-"""-""--"·'"""'"_'_'"" '"""'"-~-~· 

Budapest Főváros X Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Kovács Róbert Polgármester Úr részére 

Tisztelt Polgármester Ür! 

Tárgy: Alapítványi támogatás 
kérelem 

Ik@tósz;:i!Jl.: KÖ í III /389/2016 

M~Uékl~t: 1 db 

Ügyintéző; Orbán Annamária 

A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola Üllői Úti 
Tagintézménye azzal a kéréssel fordul Ön :felé, hogy engedélyezni szíveskedjék az intézmény 
épületének bérbeadásából származó bevétel 60'%-ának hozzáférését az iskolai "Aranyüll6" 
Alapítványnak részére. 

Alapítvány adatai: 

Név: Aranyüllő Alapítvány 
Cím: ll O 1 Budapest, Üllői Út 118 
Adó sz: 18655698-1-42 
B~jegyzés: 2015.09.16, 
Nyilvántartási szám: O l .. o l ~0 012108 
Bankszámla sz.: 11705084-20000655 
Alapitvány képviselője: Bartha Kornélia 
Kért támogatás összege: 590 OOO,- Ft 
Tevékenységek, amelyeket a támogatási összegböl finanszíroz az alapitvány: számítógépes 
asztalok-székek a számítástechnikai terembe és notebook beszerzése, 
Az alapítvány célja a Köbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola OHői lJti Tagintézményének támogatása, a tanári kar, valamint a hallgatók 
erkölcsi és anyagi megbecsülésének javítása, ennek keretében pedig: 

az iskolában a magas szinvonalú nyelvoktatás feltételeinek támogatása: 
a gyermeknevelés eszközeinek megteremtéséhez történő segítségny{~jtás, különös 
figyelmet szente1ve a nehéz körülmények között élő és árva gyermekek nevelésére, 
fejlödésére 
az oktatás és nevelés elősegítése, a feJlődést segítö korszerü technikai eszközök 
beszerzése, a számítástechnikai oktatás fejlesztése 
a felnöltképzésben történő részi vállalás, kűlönösen a számítástechnika a 
nyelvoktatás területén, az egészséges életmód propagálása és ana való nevelés; és 
a szakterületen dolgozók támogatása, továbbképzése és az ott tevékenykedni kívánók 
átképzése és szakképzése. 



Az alapitvány tevékenysége: 
az iskola oktatástechnikai eszközeinek gyarapítása; 
idegen nyelvek ismeretének ösztönzése (nyelvvizsga megszerzésének, nyelvi 
tanulrnányi utaknak és nyelvoktatásának a támogatásával); 
a gyennekek művészetek iránti érdekliklésének felkeltése, a kiemelkedö képességü és 
tehetséges diákok tanórán kivüli képzésének elősegítése; 
a kiemelkedő képességil és hátrányos helyzetü tanulók oktatási renden kívüli 

képzésének támogatása; 
ösztöndíjak kiadása és díjak kitűzése pálya:munkára; 
videó filmek és egyéb szakmai és felvilágosító kiadványok készítésének dősegítése, 
minden olyan tevékenység ellátása, atlldy az iskola müködését gyarapítja és azt
hatékonyabbá, teljesebbé teszi, illetve a mindcnkorí hatályos jogszabályok, illetve az 
erkölcs és etika szabályai által megengedhetö; 
együttmüködés hasonló vagy azonos proíliú hazai és külföldi állami intézmén:yekk.el 
és egyéb szervezetekkel, közhasznú szervezetekkeL 

Az alapitvány közhasznú tevékenységet n ern végez, adókvonási joggal nem rendelkezik 

Budapest, 2016. szeptember 28. 
Tisztelettel: 

""'"«.dJr-YJJ~~~:~-.\ ..... , .... ' .. __ ,.,, ... ' 
Bartha Komélia 

tagintézmény-\rczetö 



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

Fax/a :263-03-67/262-69-00 
I{~~l]s\ola@keresztury-bp l O.sulinet.hu 

www.keresztury. u w .hu 

Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

KÉRELEM 
bevétel átkönyvelése 

lkt.szám: 312 -III/20 16 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 2016. évi 3.733.037,- Ft. bevételéből 
2.900.000.- Ft átkönyvelését engedélyezni szíveskedjék az iskql~f}g)(t>,sj11f'Pf~)(~l~PíkYíUWR:i; 

számlájára. \.-~~,'~.~·.A.NYA ··-······A·-~~···"jy·-
Alapítvány adatai: 

Alapítvány neve: Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alap~tvány 
címe: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. ·c·l[~. _ 
adószáma: 19703567-1-42 
Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: ll.Pk.67.806/4. lt f 
Nyilvántartási száma: 2868 ~:j2. 
Bankszámla száma (ahova a támogatást utalja az Önkormányzat): OTP Bank Nyrt. l 
Budapest Körösi Csoma sétány 6. 11710002-20080475 

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

A kért támogatási összeg: 2.900.000,. Ft. 

Az átkönyvelt bevételt az alábbiaknak megfelelően szeretnénk felhasználni: 

• infom1atikai eszközök beszerzése, (2.500.000.-) 
• egyéb, a tanulók és a pedagógusok munkáját segítő eszközök, szakmai anyagok, tanári 

kézikönyvek beszerzése. (250.000.-) 
• pedagógus továbbképzés támogatása (150.000.-) 

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

~ 

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 - teclmikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai 
berendezések, egyéb eszközök, ismerethordozók biztosítása. 



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

4. Hozzájárulás a tanuJók és a pedagógusok, illetve a tantestület 
tanuhnányútjainak, 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 érdekeltségét a 

magasabb teljesítmény eléréséhez. 
9. Kiemelkedő (tanulmányi, sport, művészeti, stb.) eredményt elért tanulók 

jutalmazása tárgyjutalom és ösztöndíj formájában. 
l O. A szülők, az oktatásban résztvevő pedagógusok és diákok mentálhigiéniás 

ismereteinek növelése. 
ll. A kiemeit tanulmányi programok, tanórán kívüli foglalkozások támogatása. 
12. Az iskolai közélet fejlesztése, a demokrácia-technikák elsajátítása. 
13. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
14. Kulturális tevékenység. 
15. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
16. Sport - a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott spmitevékenység kivételével. 

Az alapítvány tevékenységének bemutatása: 
A Keresztury Dezső Általános Iskola tanulóit, pedagógusait és tárgyi beszerzéseit támogatj uk. 
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 rászoruló tanulók egyéni támogatása a fenti programokra. 
tanulásban, művészetekben, sportban kiemelkedő vagy örunagához képest jelentős 
fejlődést mutató 
tanulókjutalmazása ösztöndíj formájában egy féléven át./5000Ft/fő/ 
Alapítványunk jelenleg közhasznú. Fő bevételi forrásunk az SZJA '%-a. 

Budapest, 2016. szeptember 29. 

Tisztelettel: 

·-----~-~-~----



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 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 1-3.1 

Adószám: 19669962-1-42 

Bejegyzés: 1191.08.27. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0004996 

Bankszámla: OTP Bank 11710002-20049746 

Alapítvány képviselője: Járomi István (kuratórium elnöke) 

A kért támogatás összege: 1908 981 Ft 

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



Az alapítvány tevékenységi köre az alapító okirat alapján: 

Az Alapítvány céljai kiilönösen: 
a. A nevelő- oktató munka feltételeinek javítása, 
b. tagozatok, a nyslve1Úatás fenntartása, 

,c;- sz~tástechníkai oktatás fejl>sztése, fakultációs lehetőségek bővitése, 
d>Ai~fntézményi pedagógiai i~novációs munka ösztönzése - helyi tanmenetek, módszertani 
anyagok, oktatási prograrnak készítése-, 
_.e:/szabadidős és sporttevékenységek anyagi feltételeinek segítése, 

,/f:p Az iskolai táborozások szerv.ezése, támogatása ("Erdei iskola", nyári önálló iskolai tábor, 
stb.) 
~V ) Pályázatok kiírása, honorálása, díjazása, 

)í./ Tanulmányi (diák) ösztöndíjak rendszerének bevezetése és működtetése; 
):'A diák-önkormányzati és diá]f.spoít tevékenységek támogatása, 
j. Az oktatástechnikai (informatikai, számítástechnikai)képzés feltételeinek javítása, 
fejlesztés e. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: 

Az Alapitvány célja, tevékenysége: 

A 2013. évi c.xc. törvéi!JI 2§ 1 éJ 2 bekezdéseszerint azAiaptiirvéi!Jibenfóglalt in)j)letlC.f éJ koielező alapfokú, 
in)J)lene.r éJ mindenki .rzámára hozzáftrbető kiizépfókú neve!éJ-oktatá.rhoz t)aló jog bizto.rítá.ra az érett.régi 
meg.rzerzéséig, illetve az elJő .rzakképzett.rég meg.rzerzf.rét biz.!osító eM .rzakmai vizsga biffiezé.réig a ma)J)lar 
állam ko'zszolgálatife/adata. Az Alapítváf!Y célja, bo)J)l ennek a célnak a támogatáJa és megvaló.rítá.ra, kiiló'ttösen 
a Budape.rt Kőbáf!Yai Önkonnái!JIZf21 Szécbei!Jii Lrtt,án Ma)J)lar-Nétnet Két TanítáJi Nye!vű Altaláno.r Lrkola 
(11 08 Budape.rt, Újhegy sétát!} 1-3.) nevelé.ri é.r oktatá.riprvgra!J'!fának támogatá.ra. 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (,,Otv. ")13 § (1) bekezdé.r 8. pontja alapján a .rzodálú, gyermekjóléti 
szolgá!tatd.rok é.r ellátások, az O tv. 23§ (5) bekezflé.r 11. ponija a!apjátt a szodáli.r, )j)IBI'meky'óléti szolgáltatások 
é.r ellátá.rok a kerületi iinkormáf!)!Zf21ok feladata. Az AlapítvárJy a Budape.rt Főváros X. keritlet Kőbányai 
Önkormátfyzat területén élő, vagy a fenti oktatá.ri intézméf!ybez kapc:rolódó )j)!Crmekekkel kapc.rolato.r gyermek és 
itJúságt}édelmi, továbbá )j)!Crmekj'óléti feladatokat kívát!Ja támogatni é.r ellátni. 
Az Ött• 13 § (1) bekezjlés 1 O. pontja alapján a bqj!éktalamtá t}álá.r megelőzésének biztodtása a bebi 
önkormátfyzat feladata. Az Alapítvái!JI dbanak tekinti a a BudapeJt .Főváro.r X. kerület Kó'bá!!Jai 
Önkotmái!Jizat teriiietén élő hátrányos hefyzetű c.roportok tár.radalmi uéfyeg)len!ő.régének elő.regíté.fét. 
Az Ött). 23§ (5) bekezdé.i 17. pont;a alapján a keriileti ó'nkormán_yzat feladata a kerületi sport é.r 
.rzabadidősport támogatá.ra é.r az ifjúsági ügyek. Az Alapítván_y dlja a Bttdape.rt Kőbán_yai ÖnkormdnJ'Zat 
S zédJef!Yi István Magyar-Német Két Tanítá.ri 1'{yelvű Altaláno.r I.rkoláboz (11 08 BudapeJt, (!;'hegy .rétán_y 1-3.) 
kapc:rolódó diákJpmt é.r sportoktatáJi tevékeny.régek támogatása, sportmméf!)!ek .rzerPezése. 
Az Ötv. 23§ (5) bekezdis 17. ponija alapján a kerilleti önkormáf!Yzat feladata a helyi kózmtívelődé.ri 
tel'ékei!JISég támogatása é.i a ku!turáli.r iJ"rök.Jég belyi védelme. Az Alapítvát!J célja, bo)j)l aktívan támoga.r.ra ezen 
tevékeny.régeket, illetve .rqját maga i.r kó"zműt,elődé.ri tevékCJ!J.réget fofyta.rson és J!)larapít.ra a helyi ku!tt1ráli.r 
iJ'riJ'k.réget (pl. szobor va)J)l emlékhelyek állítá.ráva!). 

A:z alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonásijoggal 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 tagj ai az alábbi igényeket/kéréseket fogalmazták meg: 

l. Kihelyezett tantestületi értekezlet helyiségbérleti díja 300 OOO Ft 
200 OOO Ft 

1.400 OOO Ft 
1.908 981 Ft 

2. Sport- játékeszközök (labdák, stb) 
3. Udvari játékeszközök 

összesen: 

Lásd mellékletben az udvari játékeszközök tervét.: 

A konkrét megvalósítási szervezést csak akkor tudjuk elkezdeni, hajóváhagyjátok a kéréseket. 

Tisztelettel. 

Budapest, 2016. szeptember 30. 

Melléklet 

Járomi István 
alapítványi elnök 

l W 8 Budllpeo!, 
Adószám: 

B~nksúmiasz~m: í 17!0002<'0049746 



m It 
Cikkszám: JP-KÜF-001 

Ára: 
Kis helyen, számtalan gyakorlat elvégezhető a Streetfitness park legösszetettebb eszközén, a 
kombinált fitness eszközön, melynek elemeit saját magunk kombinálhatjuk. A tréner 
megtalálható a bordásfaltól, felhúzódzkodó koronán, kötélmászó állványou és háromelemcs 
húzódzkodón át a szabadtéri Total Body Trénerig szinte minden. Hogy még nagyobb mozgás 
élményt tudjunk elérni , egy több elemcs nyújtóval is kiegészíthető az eszköz. 
Galéria: 

Cikkszám: JPK-MH-001 

Ára: " Ft+ 
Egyszerre több gyerek is játszhat rajta és fejlesztheti egyensúlyozási készségét. Egy új trend 
része, amely biztosan játékra készteti a kicsiket l 
Galéria: 
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============================================ 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Kovács Róbert polgármester úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Kőbányai Szcnt 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 Gimnáziuméli" Alapítvány 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28. 

Adószáma: 18014125-1-42 

Bejegyzés: 1991. február 18. 

Nyilvántartási száma: 01-01-0001240 

Bankszámlaszám: 11710002-20048556 

Alapítvány képviselője: Dr. Szilvásy György Péter 

Kért támogatás: 748.000.-Ft azaz hétszáznegyvennyolcezer forint 

A kért támogatási összeget az iskola sportudvarán saját fejlesztésbenkialakítandó sportpálya 

labdafogó kerítésének kiépítéséhez kívánjuk felhasználni. 

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, korszerűsítésére 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 fenntartása, üzemeltetése. 

Az alapítvány a támogatási összeg tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezi. 

Kérem közbenjárását a kérelem tárnogatásához. 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

Köszönettel: 

2 


