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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére 

Tárgy: Javaslat az Iskola a Határon Alapítvány támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Homoktövis Általános Iskola alapítványa azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az 

iskola, valamint a Babits Gimnázium 3-3 diákja képviselheti Magyarországot az idei évben St. 

Louis-ban megrendezésre kerülő First Lego League robotprogramozási és természettudományos 

nemzetközi világversenyen, és a diákok, felkészítők részvételi költségeinek fedezéséhez szeretné 

támogatásunkat kérni. 

A közoktatásban 2013 óta lezajlott átalakítás következtében az Önkormányzatnak nincs 

lehetősége az intézmények direkt támogatására, azonban szeretnénk, hogy a kerületben 

működő iskolák továbbra is magas színvonalon tudják oktatni, nevelni a felnövekvő 

generációkat, amit az iskolai alapítványok segítésén keresztül tudunk megvalósítani. 

A TövisCsapat 2014 óta készít fel általános iskolás diákokat a First Lego League 

robotprogramozási és természettudományos nemzetközi versenyére. Az elmúlt 3 év alatt a 9-14 

éves csapattagok fantasztikus sikereket értek el évről-évre komolyabb tudással és 

felkészültséggel az SAP folyamatos segítségével. A 2016. és 2017. év során is sikerrel szerepeltek a 

robotprogramozási verseny közé-európai döntőjében, ezzel 920 csapatból bejutottak a legjobb 

24 közé. A 2017. március 4-5. között a legjobb 24 csapat részvételével Regensburgban 

megrendezett versenyen a TövisCsapat egyedi lehetőséget és meghívást kapott arra, hogy 

hazánkat képviselje az idei First Championship St. Louis World Final világjátékokon 2017. április 26. 

és 29. között. 

A versenyen való részvétel, az utazás, szállás költségei nagyjából 10.000,- USA dollárt tesznek ki. A 

teljes költségvetés 40%-át az SAP támogatásából fedezik, a fennmaradó 6.000,- dollár 

előteremtését további támogatók bevonásával tervezik, valamint a diákok a helyi közösségben 

a saját eszközeikkel is gyűjtenek felajánlásokat. 

Önkormányzatunk hosszú ideje örömmel nyújt segítséget a tehetséges fiataloknak, ezért a 

fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Iskola a Határon 

Alapítványon keresztül 400.000,- Ft-tal támogassa a TövisCsapat versenyen való részvételét. 

 

Újpest, 2017. március 27.  

 

 

 

 

  

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a TövisCsapat First Championship St. Louis World 

Final világjátékokon való részvétele érdekében 400.000 Ft-tal támogatja az Iskola a Határon 

Alapítványt. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 


