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ELŐTERJESZTÉS
a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány támogatásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány 2020. október 6. napján azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a Sződliget utcai telephelyükön a felújítási munkálatok miatt több
táncosztályt, drámacsoportot más oktatási helyszínre kell kiszervezniük, átszállítaniuk, amely
számukra komoly nehézséget, gondot jelent.
Vannak olyan problémák, amelyeket csak plusz költségek árán tudnak megoldani. Ilyen
például a diákok utaztatása, megfelelő méretű terem/termek keresése, va lamint a
felszerelések (balettrúd, hangszóró) és a hangosítás hiánya.
Megoldást jelentene számukra, ha az Önkormányzat bruttó 200.000 forint felhalmozási célú
támogatásban részesítené az iskola alapítványát, amelyből biztosítani tudnák a tánc- és
drámaórák új helyszínen történő zavartalan lebonyolításához szükséges technikai
eszközöket.
Kérem a Tisztelt

Képviselő-testületet,

hogy az

előterjesztést

tárgyalja meg és támogassa az

alapítványt a polgármesteri célkeret terhére 200.000 forint összegben a határozati
javaslatban foglaltak szerint.
Budapest, 2020. október~·

~·'J' v1J-~ ~~
Cserdiné Németh Angéla
polgármester
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(1) Témafelelős: Polgármesteri Kabinet
(2) Mellékletek:

1. A Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány kérelme
(3)Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda, Közgazdasági Főosztály
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(4)Bizottságok: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

(S)Jegyzői láttamozás: 2020. október ,?:-.~." Aláírás:„„„ „„ ~„„„„„„„„„„.
(6)Meghívandók: a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány képviselői
(?)Háttéranyag a Polgármesteri Kabineten található

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány számára bruttó
200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint felhalmozási célú támogatást biztosít a 2020. évi
költségvetésről szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet 5.

§ (1) bekezdés 2. pontjában

meghatározott polgármesteri célkeret terhére, amelyet az alapítvány a tánc- és drámaórák
technikai feltételeinek finanszírozására fordíthat 2020. október 1. és 2020. december 31 .
között terjedő időszakban.
A támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra használható fel:
);;>-

különböző teljesítményű bluetooth hangszórók

);;>-

sportkamerák

);;>-

az eszközökhöz szükséges kábelek

A támogatás felhasználásáról az alapítvány szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
köteles benyújtani legkésőbb 2021 . január 31. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvánnyal kötendő
támogatási szerződést aláírja.
Felelős :

polgármester

Határidő:

2020. november 3. (döntésre)
2020. november 17. (a szerződés aláírására)
a szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogatás kifizetésére

Jogszabályi hivatkozások:
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX/. törvény,

a 2020. évi költségvetésről szóló 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet,
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 612017. (111.1.) önkormányzati
rendelet
A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány
Budapest, 1151 Fő út 70.
számlaszám: 11715007-20317748

KÉRELEM
Tisztelt Cserdiné Németh Angéla Polgármester Asszony
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy támogassa a tánctagozat sikeres
munkáját.
2020. október 20-án a Sződliget utcai telephelyünkön felúj ítási munkák hiszen 5
táncos osztályt (és héhány drámás csoportot) kellett más oktatási helyszínekre
kiszerveznünk járványügyi készenlét idején. Ez számunkra komoly prob lémát okozott:
diákok vándorlása, megfelelő méretű terem keresése, fe lszere!ések (pi.balett rúd).
hangosítás biztosítása. illetve szállítása, hiszen ezeken a helyeken sokszor nincs
számunkra megfelelő felszereltség.
Ezért szeretnénk kérni a polgármester asszonytól t ámogatást 5 darab bluetooth
hangszóróra (darabja megközelítőleg 20.000 ,- forint) , két kisebb teljesítményű
bluetooth

hangszóróra

(darabja

megközelítőleg

10.000,-

fo r int)

valamint

egy

sportkamerára (megközelítőleg 35.000,- forint), valamint a meglévő hangosításhoz
szükséges kábelekre (hozzávetőlegesen 10.000 ,-).

Budapest, 2020. október 6.
Köszönettel
a Pro Schola Georgius Alapítvány kuratóriumának tagjai :
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