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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére 
 
Tárgy: javaslat a Mesterségek Iskolája Alapítvány az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának megszervezésében való részvételének 
támogatására  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetése kérelemmel fordult Újpest 
Önkormányzatához, hogy az intézmény 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának megszervezéséhez 
támogatásban részesüljön. 
 
Újpest Önkormányzata hagyományosan támogatja a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények 
kerek évfordulókhoz kötődő rendezvényeit, kiadványait. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
megalakulása, és a feladatok szétválasztása óta az Önkormányzatnak nincs lehetősége az intézmények 
direkt támogatására. Szeretnénk azonban, hogy az újpesti iskolák továbbra is érezzék, fontos szerepet 
töltenek be kerületünk életében. 
 
Az Iskola tervei szerint a 25. éves jubileumi rendezvénysorozat mellett két kiadványt is 
elkészítenének, amelyek közül az egyik egy, az iskola 25 évéről szóló kisfilm lenne. Nagy büszkeség 
mind az intézmény, mind az önkormányzat számára, hogy több olyan pedagógus tanít az iskolában, 
aki a kezdetektől ott dolgozik. Ezen a filmen megszólalnának mellettük természetesen a régi és 
jelenlegi pedagógusok, tanítványok, szülők is. 
 
A jubileumi rendezvénysorozat támogatását az iskola vezetésével egyeztetve a Mesterségek Iskolája 
Alapítvány segítségével meg tudjuk oldani. Az Alapítvány eddig is komoly támogatást biztosított a 
Csokonai Általános Iskola és Gimnázium részére és ebben az esetben is szívesen segít a 
rendezvényeken kívül a jubileumhoz kötődő kiadványok elkészítésében.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Mesterségek Iskolája Alapítvány az 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 25. éves jubileumi 
rendezvénysorozatának megszervezésében való részvételének 300.000 Ft-tal történő támogatását. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és 
úgy dönt, hogy 300.000 Ft-tal támogatja a Mesterségek Iskolája Alapítványt az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának 
megszervezésében való részvételéért.  
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2014. április 30. 
 
Újpest, 2014. április 22.  
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