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Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tamási Gimnáziumért Közalapítvány 1996-ban jött létre a Tamási Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium fenntartásának és működésének támogatására. 
A közalapítvány több, mint 20 éve szervez képességfejlesztő és ismeretterjesztő 
programokat a diákok számára, támogatja a fiatalokat útiköltség és nevezési díjak 
átvállalásával, hogy tanulmányi versenyeken mérethessék meg magukat, kulturális 
rendezvényeket szervez és anyagilag is támogatja megvalósításukat. Eszközök 
beszerzésével segíti a színvonalas oktatói munkát. Hozzájárul a hátrányos helyzetű 
tanulók kollégiumi ellátásához. Diákcsere programot szervez lengyel- és németországi 
iskolával közösen, egyben Tamási város testvérkapcsolatainak ápolásában is részt 
vesz. Az intézményben közel 400 gyermek tanul, akik részesülnek a közalapítvány 
valamilyen támogatásában.  
Az iskola 2017-ben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Ez alkalomból két napos 
rendezvényt szerveztek emlékidéző találkozókkal, izgalmas előadásokkal, 
gasztronómiai bemutatóval, diákok és tanárok műsorával, sport és zenei 
programokkal. 
A közalapítvány működéséhez kérik a megyei önkormányzat támogató segítségét. 
A közalapítvány működésének jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft támogatás 
odaítélését javasolom. 
 
A Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány, illetve Katz 
Sándor 30 éve kiemelkedően szervezi a megyei középiskolák matematika versenyeit, 
valamint kezdő és haladó szintű szakköreit. Minden évben közel 400 tanuló indul a 
megyei középiskolák matematika versenyén, ahol a 11-12. évfolyam hat-hat legjobb 
tanulója továbbjut a Baranya - Somogy – Tolna - Zala megyék versenyének döntőjére 
is.  
A régióban is jelentősen nő az igény műszaki és informatikai szakemberek iránt, a 
szakköröknek jelentős a szerepe a pályára való felkészítésben. A matematika 
tehetségfejlesztő fórumok működtetése fontos és támogatandó. 
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Korábban a Pedagógiai Intézet, majd a megyei közoktatás-fejlesztési 
közalapítvány finanszírozta a szakkörök működését és a versenyek rendezését. A 
közalapítvány megszűnése óta az alapítvány a bonyhádi gimnáziummal közösen 
szervezi a versenyeket és szakköröket, pályázati támogatásokkal kiegészítve, 
melynek egy tanévre eső költsége kb. 800 000 Ft. Kérik a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének támogatását a szakkörök működéséhez és a verseny 
megszervezéséhez. 
 
Az alapítvány által felvázolt tehetségfejlesztő tevékenység jelentőségére való 
tekintettel 100.000,- Ft támogatás odaítélését javasolom.  
 
 
Határozati javaslat:  

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2017. (X. 27.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100 ezer 
Ft összegű támogatásban részesíti a Tamási 
Gimnáziumért Közalapítványt. 
A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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Szekszárd, 2017. október 19. 
 
 

Fehérvári Tamás 
        a Közgyűlés elnöke 


