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Eqv6b t5moqat6s
AZ6ld sziget (a Derk6 50 6v
rendezv6nvsorozat 16sze)
2017.06.02.

2018.03.05

721995
721995
m 6n

ak ismertet6se

:

Tisztelt Polgdrmester Ur! Amint azOn 6ltal is ismeretes: a Szombathelyi Derkovits
Gyula Altaldnos lskola, Szombathely els6 un. lak6telepi iskol6ja, a kdvetkezo tan6vben
Unnepli fenn6ll6s6nak 50. 6v6t. Ebb6l az alkalomb6l szeretn6nk meglepni

tanitvdnyainkat egy olyan kUlt6ri tanteremmel, melyben eltdltott napkozis foglalkoz6s
vagy pl, osztdlyfdnoki, erkolcstan vagy 6nek6ra - az udvar tdbbi, betonozott r6sze
mellett- felUdUl6st jelenthet szSmukra. Az idedlias helyszin adott, de jelenleg
kihaszn6latlan, mikdzben 6rdk6s helyszrlk6vel kUzdUnk 6s betont is tdbbet ldtnak
tanltvdnyaink maguk kdrUl, mint zold ndv6nyeket. Csup6n a kUlteri bUtorok
beszerz6s6r6l, a szdllit6sdr6l es a beszerel6s6r6l, valamint a tereprendezesrol kell
gondoskodni. A Zdld sziget 6taddsdt a Derko 50 6v rendezv6nysorozat r6szek6nt,
2017. okt6ber6re tervezzuk. Azzal a tiszteletteljes ker6ssel fordulok Onhdz, hogy
iskoldnk e,,z6ld sziget6nek" kialakitds6hoz legyen szlves anyagi tdmogatSst nyrijtani!
Mell6kelten kUldom a gy6rt6 cegt6l (542'544,-Ft-os) valamint a sz6llitdst kovet6
munk6latokr6l a SZOMPARK 6ltal kUld6tt (179'451,- Ft-os) drajdnlatot. Tisztelettel
k6rem Polgdrmester Urat, hogy terveink megvalositdsSt a fentiek alapjdn 721995,forinttal tdmogatni szlveskedj6k! Segitseg6t a magam, munkat6rsaim, az iskola tanuloi
valamint a Szul6i Kozoss6ge nev6ben el6re is koszonom! Szombathely,2OlT. mdjus
23. Tisztelettel dr. Kovdcs P6tern6 igazgat6
R6szletes k6lts6gvet6s- m0kdd6siHmogat6s eset6n a szervezet 6ves,
rende.zv6 nytdm og atds eset6 n a rend ezv6ny Osszkd lts6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

Koltsegtervezel- KULTERI TANTEREM megvalositdsdhoz - a mell6kelten kuld6tt
6rajdnlatok alapjdn A gy6rt6 c6gt6l 542'544,-Ft-os. valamint a sz6llltdst kovet6
munk6latokr6l a SZOMPARK 179'451,- Ft-os 6raj6nlatot kUlddtt. A terveink
216

megvaloslt6sdt a fentiek alapj5n mind6sszesen 721995,- forintos tdmogatdst kerUnk"
Szombathely, 2017. m6jus 31. Tisztelettel: Kovdcs P6tern6
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