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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
A Leövey Klára Gimnázium kérelmet nyújtott be matematika szaktáborának támogatására.  A 
gimnázium tanulói matematika fakultáción vesznek részt a tanév során. A tehetségfejlesztés 
keretében indult program sikerét mutatják az alábbi eredmények.  

• kerületi matematika verseny eredményei 
• a KöMaL újságba öt tanuló is bedolgozik 
• a Gordiusz és Kenguru matematika verseny eredményei 
• Tatai Öveges J. emlékverseny eredménye 
• Szegedi Kísérleti Fizikaverseny eredménye. 
 

Az éves eredményes munka megkoronázásaként egy hetes matematika szaktábort szeretnének 
szervezni a Várbükki Turistaházban. 
 
A tábori résztvevők száma előreláthatóan 20-30 fő diák és két tanár. A tábor összes költsége 
800 000 forint. A gimnázium által kért támogatás 500 000 forint, melyet a diákok részvételi 
költségére kívánnak fordítani, hogy az anyagiak hiánya ne akadályozza az érdeklődő és 
tehetséges tanulók részvételét a programon. 
 
2012. május 16-án tartott Humán Ügyek Bizottságának ülésén az intézmény az egyéb 
diákcsoport utaztatás címen „utazás Erdélybe” 28 fő plusz 3 kísérő részére 800.000.- forint 
támogatásban részesült. 
 
Matematika szaktábor szervezése, a diákok matematikai érdeklődésének elmélyítése az iskola 
részéről nagyon becsülendő tevékenység, de célszerű az anyagi támogatását az iskola 
költségvetéséből biztosítani.  
 
A jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy az összes kerületi fenntartású 
intézményünket pályázaton kívül külön kérelmek alapján támogatni tudjuk. Egy intézmény 
kérelem útján történő támogatása aggályos a többi intézménnyel szemben. 
 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg 
döntését, és amennyiben a Leövey Klára Gimnázium matematika szaktáborának költségeihez 
hozzájárul, akkor a támogatási összeget a 3143. számú „egyéb oktatási feladatok” 
költségvetési sor terhére biztosítsa. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 30. 
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Határozati javaslat 
 
 

A. javaslat  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Leövey Klára Gimnázium matematika 
szaktáborának költségeit. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
Határid ő: 2012. június 6. 
 
 

B. javaslat 
 

1.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Leövey Klára Gimnázium matematika 
szaktáborának költségeit bruttó …………,- Ft összegben, a 2012. évi költségvetés 3143. 
számú „Egyéb oktatási feladatok” sorának terhére. 
 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
Határid ő: 2012. június 30. 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 
Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 
megkötéséről.  
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határid ő: 2012. június 30. 

 


