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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!
A Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány, illetve Katz
Sándor több, mint 30 éve kiemelkedően szervezi a megyei középiskolák matematika
versenyeit, valamint kezdő és haladó szintű szakköreit, melyen tavaly 92 diák vett
részt. 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.
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, melynek egy tanévre eső költsége kb. 1 000 000 Ft. Kérik
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatását a szakkörök
működéséhez és a verseny megszervezéséhez.
Az alapítvány által felvázolt tehetségfejlesztő tevékenység jelentőségére való
tekintettel 150.000,- Ft támogatás odaítélését javasolom.
A Szekszárdi I. Béla Alapítvány a gimnáziummal együtt 1995-től rendezi meg a
Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedőt, melyen a megye általános és
középiskolás tanulói vesznek részt, amelyen a tavalyi évben közel 100 diák mérettette
meg magát. A verseny célja a diákok ökotudatos magatartásának formálása és
környezetük természeti értékei iránti tiszteletük kialakítása. A verseny témája az idei
évben a felszíni vizek védelme Tolna megyében.
Kérik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatását a verseny anyagi
hátterének biztosítására, mely az előzetes kalkuláció szerint 100.000 forintból
finanszírozható. A támogatásból a döntőbe jutott csapatok díjazását, valamint a

versenyzők vendégül látását, a verseny lebonyolításához
kellékeket biztosítanák.

szükséges

alapvető

Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft
támogatás odaítélését javasolom.
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