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Bud apest Józsefvárosi On koľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
A Tľefoľt Gyakorló Iskola Alapítvany (székhely: 1088 Budapest, Trefort u. 8., adószźlm: 19656946.
t,-42) támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefraľosi onkormáĺyzathoz az ELTE Tľefoľt
Agoston Gyakoľló Gimnázium iskolai tehetséggondozása érdekében szükséges taneszkozok beszer-
zése cé|jából. A tĺĺmogatásból a testnevelés órfü és spoľtkörök eszközeit fejlesztenék, köZtük az or-
szágos sikereket elérő floorball csapat felszerelését, valamint a tehetséggonđozó rajzszal<koľökhöz,
az informatikai oktatáshoz és a nyelvoktatáshoz szfüséges |earnortizá|ódott eszköz<ik cseľéjét, fej-
lesztését és új eszkĺizokbeszerzését valósítanák meg.

II. A beteľjesztés indoka
Az aIapítvźny támogatása télrgyábarl a Tisztelt Képviselő-testület jogosult döntést hozni.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés, cé|ja a Trefoľt Gyakorló Iskola Alapítvany támogatása 1.000.000,- Ft összegben az ELTE
Tľefort Agoston Gyakorló Gimnázium iskolai tehetséggondozás érdekében sziikséges taneszközök
beszerzése érdekében.
A tĺámogatás fędezete a I|I07-0| mfüödési cé|tnta|ék Egry Attila alpolgármesteri saját keret elői-
rtnyzaton 1.000.000,- Ft összegben áll rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegű, <jnként vállalt iffeIađat. ÉRKEZETT ű,,jĺ,''

Előterj esztő : Egry Attila alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017 . mĺíľcius 09. . sz. napirend

T árgy z Javaslat alapítvány tálmogúására

A napirendet nyílt tilésen kell tráľgyalni, a hataľozat e|fogađásźůloz minősített szavazattobbség szĹik-
séges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyĺ Bizottság véIeményezi tr

Emberi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr

Hattr ozati i av as|at a bízottság számár a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottsźą javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteri e s ńés me stáÍ sv a|ź.sźLt.
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IV. Jogszabályĺ ktiľny ezet
A Képviselő-testiilet hatasköľe a Magyaľország helyi önkormányzatairól szőLő2011. évi CLx)oilx.
törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon ďapul.

Kéľemaza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Hĺ'ľÁnoz.ł'u JAvAsLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. Egry Attila alpolgĺíľmesteń keret e|őirźnyzatźnak terhéľe támogatja a Trefoľt Gyakorló Iskola
Alapítvanyt (szélĺfiely: 1088 Budapest, Trefort ü. 8., adőszźlm: t9656946-1.42) l.000.000,- Ft,
az'az egymillió Ft összegben azELTE Trefoľt Ágoston Gyakorló Gimnĺázium iskolai tehetséggon-
dozźs érdekében szĹikséges taneszközok beszerzése éľdekében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. marcius 09.

2. ahatározat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺĺnyzat kiadás 11107.0l cím mfüödési célés
általános tartalékon belĺil Egry Attila alpolgĺíľmesteri keret. tinként vállalt feladat . e|őirźnyzatá-
ról 1.000.000,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11105 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú
trĺmogatások á|IaÍnháztaÍtáson kíviilre e|ofuźnyzatźra az ELTE Trefoľt Ágoston Gyakoľló Gimná-
zium iskolai tehetséggondozás érdekében sziikséges taneszkozok beszerzésének tźlmogatźsa ci-
mén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. maľcius 09.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy af0|7. évi költségvetésről szóló rendelet következő mődositźlsanál a
hatfu ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺĺrmester
Haüíridő: a20|7. évi költségvetési ľendelet kcivetkező móđosítĺísa

4. felkéľi a polgármestert a hatfuozat 1. pontja szerinti üámogatási szerzodés a|áírźsźra.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 20|7 . maľcius 3 1.

A döntés végrehajtásáúvégző szen,ezetierység: Humánszolgáttaĺási Ügyosztály, PénzĹigyi Ügyoszt.ĺly

Budapest, 20|7. február 23.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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alpolgármester
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Ełitvös Loľánđ Tudományegyetem
TRE'F:o RT ÁcĺlsľĺrN GVAKoRLo GIMNAZIUM

t088 Budapest, Tľefoľt u.8.

ffiffi 8Kłizpclnti: 460.4460
ETitkárság: 460-4462
ĐWEB: www.tľefort'elte.hu

E.mail: tľefort@trefort'e|te.hu
facebook: @eltetrefoľt
Postacím: l088 Bp., Trefbrt u. 8.
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ľÁnłoGATÁsl KŕRELEM HszrozgtszrnzÉsHnz

Budapest Főváros Vl||. kerii|et Józsefvárosi onkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

EGRY ATTILA
a lpoIgármester részére

TÍsztett At polg drmeste r Ú r !

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázĺum igazgatójaként fordulok onhöz, hogy 201.6.

december 31-i kérvényünkben fogĺa|tak értelmében a V|ll' kerü}eti onkormányzat támogassa az

iskolai tehetséggondozás (testneve|és, néptánc, informatika és a nyelvek) oktatásának

eszkozigényét.

Az alábbiakban szovegesen és táb|ázatban téte|esen ismertetnék, mi|yen eszkozcikre lenne most

szÜkségünk.

I. A testnevelés órák és sportkörök eszkoze|]átását szeretnénk fej|eszteni. Példáu| a budapesti

és országos sikereket is e|érő f|oorball csapatainknak szÜksége Ienne edzéshez és

mérkőzéshez Ĺitőkre, labdákra. Ezeket a sportszereket jó| tudnánk haszná|ni a testnevelés

órákon is, csakúgy, mint az udvar aszfa|tos fe|színén nagYon hamar e|kopó, így pót|ásra,

cserére szoruló foci- és rĺiplabdákat' SzĹikségtink Ienne egy a tanórákon tcifténő

tornaoktatáshoz egy kozepes minőségű új dobbantóra is. (Táb|ázat 1.6. sorok)

2. A mindennapos testneve|és órákhoz kötődđen kibővítettĹ:k az addig csak 7. évfolyamra

szervezett néptánc oktatást a 8-9-].0. évfo|yamokra is. A néptánc órák helyszínén

szeretnénk' ha a kicsit csúszós, kemény hidegburko|atot |e tudnánk fedni olyan speciá|is

szőnyeggel, amely puhább, jobban tapadó fe|Ĺi|etet biztosít a mozgáshoz, (Táb|ázat 7-8. sor)

3. Az isko|ában működő tehetséggondozó rajzszakkcĺrnek szĹiksége |enne o|yan nagyméretű

rajztáb|ákra, ame|yek mindenképpen szükségesek a tanulmányrajzok elkészítésekhez.

(Táb|ázat 9. sor)
4. A tanorai informatikai oktatásba - a NAT-hoz ktitődően * beépii|ő illetve a kiemelt

szakktirĺjkön, a tehetséggondozásban mägas színvonalon végzett programozási feladatok

gyakor|ati megva|ósításához szÍikségesek speciá|is eszközök. {Táb|ázat 10.11. sor}

5. Nagyon |eamortizá|ódott a nyelvoktatáshoz kapcso|ódóan haszná|t CD-s magnók á||apota' A

számítógépek e|terjedésének dacára a modern nye|voktatás fontos részét képezik továbbra

is az ,,egyszerű magnós,, szöveghallgatáshoz kapcsolódó fe|adatok, fej|esztő fogĺaIkozások'

Szeretnénk a rossz állapotúak helyett jó| működő eszközoket beszerezni. (Táblázat 12. sor}

oKolsňiol,Ą
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Eiiťvłis Loľánd Tudományegyetem

TREFORT ÁcosľoN GYAKonr,Ö cIrvlNÁZIUM
t088 Budapest, Tľefoľf u. 8.

Megnevezés
10 000 Ft

Osszesen

50 000 FtFloorba|l t]tő - verse

2. Floorbal| ütőszett - edzés 2s 000 Ft 50 000 Ft

3. Floorbal| |abdák 50 400 Ft 20 000 Ft

4. Focilabda 20 5 000 Ft 100 000 Ft

5. 7 000 Ft

60 000 Ft

35 000 Ft

60 000 Ft6.

7. Ba 6,tx63-4AmZ 40

40

6 000 Fr

L L75 Ft

240 000 Ft

Padlófilc a ba|ettszőnyeg a|á 47 000tt8.
18 000 Ft

9. A2-es raiztábla - rajzszakkör 6 3 000 Ft

10. Sphero - elektronikusan ozható z 50 000 Ft 100 000 Ft

30 000 Ft11. lnformatika oktatás - e|ektrotechnikai c 10 3 000 Fr

250 000 Ft72. USB-s magnó

Budapest, fof7'január 26.

10 25 000 Ft

osszrsrľ 1 000 000 Fr

TÍ sztelettel és koszönettel !
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CsapodÍ
igazgató

.rqn,

ELTE Trefort Ágoston

m* 8Központi: 460-4460
8Titkárság: 4ó04462

'$WEB: wwrv.tľefoľt,elte.hu

E.mail: trefort@trefoľt.e|te.hu
facebook: @eltetrefoľt
Postacím: 1088 Bp', Trefort u. 8.
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