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Ügyiratszám: Kp/16368/2017/IV
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében" (továbbiakban: Alapítvány)
kuratóriumi elnöke Beleznay Tamás 2017. április 11. napján kérelmet nyújtott be, amelyben az
Önkormányzat támogatását kéri.
Az Alapítványt 2016. évben a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium tantestülete és szülői munkaközössége hozta létre az iskola diákjainak szociális segítése,
valamint kulturális fejlődésük érekében.
A kuratórium elnöke tájékoztatást nyújtott az iskola hagyományos, immár 10 éves rendezvényéről a
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéhez kapcsolódó vetélkedőről, amely a regény
megjelenésének 100. évfordulójára készített kiállításhoz kapcsolódik. A megszokott könyvjutalmon
kívül szeretnék a győztes csapatok tanulóit tanulmányi kiránduláson való részvétellel is
megjutalmazni, ehhez kérik az Önkormányzat 300.000,- Ft értékű támogatását.
A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.(II.20.) számú
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére
lehetséges.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a
kérelmek támogatásáról.
Budapest, 2017. április 12.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Melléklet:
- Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében kérelme

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.) támogatja a Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében támogatási kérelmét a Pál utcai fiúk regényhez kapcsolódó vetélkedő nyerteseinek kirándulással történő jutalmazása
céljából - az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére ………….,- Ft összegben.
Határidő: 2017. április 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Bácskai János
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Iskolánk hagyományos rendezvénye a Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
című regényéhez kapcsolódó vetélkedő.
Ezen a programon közel 10 éve a mindenkori 5. osztályos tanulók
vesznek részt, akik 4 fős csapatokban mutatják meg tudásukat a
regényhez kapcsolódóan.
A gyerekek körében igen népszerű vetélkedőt idén is megrendeztük,
nagyjából 80 tanuló számára.
A regény megjelenésének 100. évfordulójára készített kiállítást a Petőfi
Irodalmi Múzeum, amely a következő évtől kezdve iskolánkba került.
A vetélkedő feladatai részben a kiállításhoz kapcsolódnak, részben a
regényhez, részben pedig könyvtári kutatómunkához, így a szerteágazó
feladatok mind a diákok, mind a kollegák számára komoly előkészítő
munkát igényelnek.
A megszokott könyvjutalmakon kívül szeretnénk méltóképpen jutalmazni
munkájukat.
Ehhez kérjük az Ön segítségét, hogy a győztes csapatok tanulói
tanulmányi kiránduláson vehessenek részt. a tanulmányi kirándulás
összege háromszázezer forint lenne.
Budapest, 2017. április 11.

Beleznay Tamás
kuratóriumi elnök
Nevelési , oktatási alapítvány
Szentgyörgyi Albert szellemében

