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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére 
 
Tárgy: javaslat a Munkásotthon utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatására  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Munkásotthon utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány és a Bene Ferenc Általános Iskola 
vezetése kérelemmel fordult Újpest Önkormányzatához, hogy újabb kiváló sportolók 
kéznyomatát őrző táblák elkészítéséhez az alapítványt támogatásban részesítse. 
 
Bene Ferenc nevének felvételével a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola egyértelműen 
bizonyította elkötelezettségünket a sport iránt, Újpest iránt. A névválasztás nagy felelősséget 
is jelent, méltónak kell lenniük a névadó sportolói, emberi nagyságához. A névválasztással 
tagjai lettek az olimpiai iskoláknak, újpesti iskolaként elsőként, s ez a tagság is sok feladatot 
ró rájuk a megtiszteltetés mellett. 
Kötelezettségeik révén is fokozottan ügyelnek arra, hogy tanulóiknak mozgáslehetőségeket 
biztosítsanak, megteremtsék a rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés 
igényének kialakítását, megszerettetését. Sokféle közös tevékenységgel, együttléttel 
sajátíttatják el azokat a magatartási normákat, szabályokat, amelyek megalapozzák a 
környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel szocializációjuk 
sikerességét. A sporttevékenységek mellett fontos cél az is, hogy a gyerekek találkozzanak 
olyan sportemberekkel, akik mintát adnak nekik küzdésből, kitartásból, akaratból. Ezért 
minden évben meghívnak olyan kiváló sportolókat, akik a jelenben, ill. a múltban szereztek 
dicsőséget hazánknak és szűkebb hazánknak, Újpestnek. 
 
Egyedülálló kezdeményezésük 2005-től a sportolók kéz-és lábnyomat vétele. Jó látni, hogy 
ezek a nagyságok milyen örömmel és szeretettel fogadják gyerekeink rajongását, hozzá állását 
a sporthoz. Az iskola Dicsőség falán többek között Bene Ferenc, Szusza Ferenc, Göröcs 
János, Dunai Antal, Magyar Zoltán, Sallai András, Regőczi Krisztina, Nagy Tímea, Gergely 
Gábor, Várhidi Pál, Dömötör Zoltán kéznyoma található. Az idén újabb három kiváló 
sportember adta kéznyomát a Bene nap alkalmából: Szívós Márton vízilabdázó, Kökény 
Beáta és Pádár Ildikó kézilabdázók. 
 
A nyomatokat -csakúgy mint az elmúlt években- Szász György Munkácsy-díjas 
szobrászművész készíti el. Az anyagköltség és munkadíj 50.000,- forint darabonként. 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, 
ezért a Munkásotthon utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatásán keresztül járulnánk 
hozzá a nyomatok elkészítéséhez. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Munkásotthon utcai Iskola 
Tanulóiért Alapítvány munkájának 150.000 Ft-tal történő támogatását. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 150.000 Ft-tal támogatja a Munkásotthon utcai 
Iskola Tanulóiért Alapítvány munkáját.  
 
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2014. július 1. 
 
Újpest, 2014. június 23.  
  
  
 Wintermantel Zsolt 
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