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számú napirendi pontja 
 
Javaslat alapítványi támogatásra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány az egyre terebélyesedő 
Bátaszéki Matematikaversennyel kapcsolatos feladatokat immár 25 éve végzi.  
Az alapítvány tavaly ősszel hirdette meg a XXVII. Bátaszéki Matematikaversenyt az 
általános iskolák 3-8. osztályos tanulói, valamint a velük azonos korú gimnazisták 
részére. 
Az ország 14 megyéjéből, valamint a fővárosból 90 iskola mintegy 900 tanulója, míg a 
határon túlról 24 iskola csaknem 220 tanulója írta meg az első forduló dolgozatát. A 
második, területi fordulóba a legalább 40%-os teljesítményt elért tanulók kerülhettek, 
amelyet 42 helyszínen (határon innen és túl) mintegy 500 tanuló részvételével 
rendeztek meg. A hat évfolyamból 145 tanuló kapott meghívást a döntőben való 
részvételre. 
A XXVII. Bátaszéki Matematikaverseny döntőjére 2016. március 11-én kerül sor. Az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a tanulókat a döntőre elkísérő tanítók, tanárok 
részére szakmai tanácskozást szervez az alapítvány.  
Kiváló kapcsolatot ápolnak az Újvidéki Módszertani Központtal, ahonnan 150 diák 
érkezett a versenyre, de a felvidéki települések iskoláival is nem ritkán már húsz évnél 
is régebbi a kapcsolat.  
A Bátaszéki Matematikaverseny iránt az érdeklődés folyamatosan nő, mely 
megnövelte a költségeket, ezért kérik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
támogatását. 
 
Az alapítvány által felvázolt tehetséggondozó tevékenység jelentőségére való 
tekintettel 100.000 Ft támogatás odaítélését javasolom.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a támogató döntés 
meghozatalára! 
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Határozati javaslat:  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
…/2016. (II. 12.) közgyűlési határozata  
A Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány 
támogatásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatási kérelme 
alapján az Alapítványt a XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny 
megrendezésére 100.000 forint egyösszegű támogatásban részesíti. 
2. A támogatás terhére a XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny 
megrendezésével kapcsolatos dologi kiadások számolhatók el.  
3. A támogatással való elszámolási határideje: 2016. március 31. 
4. A Közgyűlés a támogatást a 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fenti tartalomnak 
megfelelő támogatási szerződést aláírja.  

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1. pont esetében azonnal, a 2. és 3. pont esetében 2016. 
március 31., az 5. pont esetében 2016. február 28.  

 
 
Szekszárd, 2016. február 2. 
 
 

Fehérvári Tamás 
        a Közgyűlés elnöke 


