
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére 
Készítette: dr. Czeglédi Beáta jogi referens 

Tárgy: Javaslat a Lépésenként Alapítvány 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: Intézmény) egy komplex 
intézmény, amely három iskolában és az utazótanári hálózattal hét óvoda tizenkilenc 
tagintézményében és tizenegy iskolában látja el a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, 
fejlesztését. 

Pedagógiai tevékenységük középpontjában a differenciált, korrektív, terápiás fejlesztés áll. 
Minden tanuló számára biztosítják azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel és 
eredményesen végeznek. 
Családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítják a gyermekek harmonikus 
személyiségfejlődését. 

Céljuk, hogy tanítványaik harmonikus személyiségű, adott közösségbe beilleszkedni tudó 
felnőttekké váljanak, akik képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő területen hasznos 
munkát végeznek. A szülőkkel bizalomra épülő kapcsolatot próbálnak kialakítani a nevelési 
elvek közelítésével, közös elvárások kialakításával. 
Az Intézményben dolgozó gyógypedagógusoknak a szakmai felkészültségük mellett 
szükségük lenne a differenciált, sokszempontú, komplex fejlesztéshez korszerű, egyéniesítést 
is lehetővé tevő eszközökre, kiadványokra, játékokra, informatikai eszközökre is. 

Az Intézmény támogatási kérelemmel forduh hozzám (1. számú melléklet), melyből kiderül, 
hogy az Intézmény Lépésenként Alapítványa a tavalyi év sikerén felbuzdulva ebben az évben 
is - 2016. június 10-én - megszervezi a Jótékonysági Göllesz Estet. 
Az Intézmény az idei támogatásokból szeretné megvalósítani elsősorban az autizmussal élő, 
másodsorban a többi SNI-s tanuló számára az oktatás, nevelés során a színvonalas, egyéni 
fejlesztést biztosító speciális fejlesztő eszközök körének bővítését. 
E nemes célért sok kerületi vállalkozót sikerült maguk mellé állítani. 

Kérelmében az Alapítvány a Göllesz Est megrendezéséhez kér pénzbeli támogatást. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása. 

A fent leírtak alapján úgy gondolom, hogy az Intézmény speciális és kiemelkedő munkájára 
tekintettel érdemes részt vállalni az Alapítvány által szervezett programban. Javaslom, hogy a 
Képviselő-testület 100.000,- Ft összeggel támogassa a Lépésenként Alapítvány Jótékonysági 
Göllesz Estjének megrendezését az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015 
(XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 47. sora, az alpolgármesteri keret terhére. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
támogatására. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest, 2016. május 17. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Lépesenként Alapítványt (adószám: 18160800-1-
42) 100.000,- Ft összeggel támogatja a Jótékonysági Göllesz 
Est megrendezési költségeihez való hozzájárulás céljából az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 5. melléklet 47. 
sora, az alpolgármesteri keret terhére. 

A támogatás elszámolási határideje: 2016. augusztus 31. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. június 25. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

Láttam: 

Ancsin László 
jegyző [/\ 

Melléklet: 
1. számú melléklet: Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola 

kérelme 



4. 
Lépésenként Alapítvány 

Adószám: 18160800-1-42 • Bankszámlaszám: 11716008-20159876 

E-mail: fejl.iskola@gmail.com • Tel: 06-20-412-6353 

Tisztelt Kovács Péter Polgármester Úr! 
Tisztelt Csomor Ervin Alpolgármester Ur és Szász József Alpolgármester Ur! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy szíveskedjenek támogatni az immár hagyománnyá váló 
Jótékonysági Göllesz Est rendezvényünket. 

Intézményünk, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, ESZ és EGYMI egy komplex intézmény, amely 
három iskolában és az utazótanári hálózattal 7 óvoda 19 tagintézményében és 11 iskolában látja el a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatását, fejlesztését. Az itt dolgozó gyógypedagógusoknak a szakmai felkészültségük 
mellett szükségük lenne a differenciált, sokszempontú, komplex fejlesztéshez korszerű, egyéniesítést is lehetővé 
tevő eszközökre, kiadványokra, játékokra, informatikai eszközökre is. 
Az autizmussal élő gyermekek egyénre szabott, speciális megsegítést igényelnek. Ellátásukhoz szükséges 
eszközök folyamatos biztosításához komoly anyagi háttér szükséges. A beszerezni kívánt speciális módszertani 
eszközöknek további előnye még, hogy iskolánk más fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű tanulóinak 
fejlesztésében is új távlatokat nyit. 
A tavalyi év sikerén felbuzdulva ebben az évben is megszervezzük jótékonysági céllal rendezvényünket, a 
Göllesz Estet. 
Szponzorokat, támogatókat, szülőket is bevonunk tervvnk megvalósításába. 
Már eddig is sok kerületi vállalkozót sikerült magunk mellé állítani a nemes célért. Önkormányzatunk 
támogatása is jelentős mértékben segítette a tanulóink érdekében megvalósított fejlesztéseket. 
Iskolánk az idei támogatásokból szeretné megvalósítani elsősorban az autizmussal élő, másodsorban a többi 
SNI-s tanuló számára az oktatás, nevelés során a színvonalas, egyéni fejlesztést biztosító speciális fejlesztő 
eszközök körének bővítését intézményünkben. 

A Jótékonysági Göllesz Est időpontja: 2016. június 10., péntek (18.30 órai kezdettel) 
Helye: Erzsébetligeti Színház, Harmónia Terem 

Az Est megvalósításához alapítványunk számára kérnénk tisztelettel az alábbi támogatásokat megadni 
szíveskedjenek: 
• Az Erzsébetligeti Színház Harmónia termének, kiszolgáló egységeinek és három másik kisebb terem 
használatának ingyenes igénybevételének biztosítását az Est napjára. 
• Pénzügyi támogatást kérnénk 100.000 Ft értékben az Est megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
kiadásokra ~ úgy, mint dekorációs anyagok (10.000 Ft), a fellépők megvendégelésére (20.000 Ft), videó 
felvevő vásárlására, amelyet az esemény felvételéhez - a későbbiekben pedig a pedagógiai feladatok 
színvonalasabbá tételéhez is -fel tudunk majd használni (SONY HDR 70.000 Ft értékben). 
Kérjük a fentiek alapján céljaink megvalósításához segítő támogatásukat. 

Köszönettel: 

Budapest, 2016. május 6. 

Tarnai Klára 
'ntézményvezető-helyettes (mb. intézményvezető) 

mailto:fejl.iskola@gmail.com

