
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 23-i ülése 10. 
napirendi pontja 
 
Javaslat alapítványi támogatásokra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Garay János Gimnázium Centenáriumi Alapítványa 1995 óta működik. Célja, 
hogy segítse a gimnázium diákjainak tanulási feltételeit, anyagilag is támogassa az 
iskolában folyó oktató-nevelő munkát, támogassa a tehetséggondozó és 
sporttevékenységeket, támogatást nyújtson az iskola kiadványaihoz.  
A gimnázium kiemelten kezeli a határokon átnyúló kapcsolatainak ápolását, diákjaik a 
tehetséggondozás, táborozás, műhelymunkák segítségével országos versenyeken is 
kiválóan szerepelnek. Idén a történelem tudás szélesítésére is lehetőség nyílik a 
kolozsvári Báthory István Líceum torockói táborában, ahol a környék történelme és az 
erdélyi magyar történelem sorskérdései kerülnek a középpontba. 
A táborban való részvételhez kérik a Tolna Megyei Önkormányzat támogatását. 
Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft 
támogatás odaítélését javasolom.  
 
Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány 1996 óta működik azzal 
a céllal, hogy összegyűjtse és közkinccsé tegye Lengyel község néprajzi értékeit, 
tárgyi emlékeit. Felkutatják és felelevenítik a székely és német hagyományokat, 
népviseleti gyűjteményt hoztak létre, rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat 
szerveznek, kiadványokat jelentetnek meg. Az egykori iskolaépületben létrehoztak egy 
óvodatörténeti, illetve két nemzetiségi szobát. A raktárakban tárolt, nagy értékű 
néprajzi anyag további bemutatásához újabb helyiség kialakítására van szükség, 
melyhez pályázati forrást is felhasználnak, de kérik a Tolna Megyei Önkormányzat 
támogatását a bemutató terem kialakításához. 
Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 50.000,- Ft 
támogatás odaítélését javasolom. 
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Határozati javaslat:  

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Garay 
János Gimnázium Centenáriumi Alapítványának 
torockói programján való részvételét 100 ezer Ft 
összegű támogatásban részesíti. 
 
A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Határozati javaslat:  

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Lengyeli 
Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt 50 
ezer Ft összegű támogatásban részesíti. 

 
A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

Szekszárd, 2016. szeptember 12. 
 
 

Fehérvári Tamás 
        a Közgyűlés elnöke 


