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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a 
Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
1. A harci székhelyű Harci Rászorulókért Alapítvány fontos szerepet tölt be 
Harc község kulturális életében, és kiemelt figyelemmel igyekszik javítani a testi 
és szellemi fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségén. Ezen cél 
érdekében külön gyereknapot és majálist szerveznek a fogyatékosoknak, illetve 
ösztöndíj-pályázatot írnak ki a célcsoport számára, továbbá gasztronómiai 
kóstolókat tartanak, valamint a „Mindenki Karácsonya” rendezvény keretében 
ajándékozzák meg a hátrányos helyzetűeket. A szervezet ezúton kéri 
tevékenysége támogatását a Közgyűléstől.  
 
Az alapítvány által felvázolt céllal egyetértek, ezért javasolom 50.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
 
2. A gyömrői székhelyű Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány egy édesanya 
gyermekének gyógykezeléséhez kéri a Közgyűlés támogatását. Az Alapítvány célja a 
beteg és rászoruló gyermekek és felnőttek egészségügyi jellegű, kórházi ellátást 
kiegészítő támogatása, orvosi műszerek beszerzésének elősegítése, valamint a 
rászoruló beteg gyermekek személyi körülményeinek javítása, társadalmi 
esélyegyenlőségük segítése.  
A kisgyermeknél tavaly a Balassa János Kórházban agydaganatot diagnosztizáltak, 
majd 2007. augusztus 3-án a pécsi gyermekklinikán megműtötték. A tumorról a 
vizsgálat során kiderült, hogy rosszindulatú. Ez a tény hosszantartó (legalább egy év) 
gyógykezelést jelent Pécsen. Hetente felváltva kell járni kemoterápiára és 
sugárkezelésre. Mivel a gyermek tömegközlekedési eszközön nem szállítható, ezért 
a kórházba járást személygépkocsival oldják meg, mely komoly anyagi leterheltséget 
jelent a gyermekét egyedül nevelő anyának. Az édesanya először a Megyei 
Önkormányzathoz fordult anyagi támogatásért. A Megyei Önkormányzat nem 
rendelkezik hatáskörrel az állampolgárok segélyezése ügyében, és pénzbeli 
támogatást egyéb jogcímen sem nyújthat magánszemélynek, ezért az anyának azt 
javasoltuk, hogy a Civil Szolgáltató Központon keresztül keressen fel egy olyan 
alapítványt, amelynek célja a beteg gyermekek gyógyításának támogatása. Az 
Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány felvállalta, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 
által felajánlott támogatást az alapítvány közvetítésével kapja meg a gyermek.  
 
Az alapítvány által felvázolt céllal egyetértek, ezért javasolom 100.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
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3. A lengyeli székhelyű Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány 
a Tolna megyei nyugdíjas óvónők tiszteletére megrendezésre kerülő szakmai és 
baráti találkozó megrendezéséhez kéri a Közgyűlés támogatását. 
Az ünnepség Lengyelen az Apponyi kastélyban kerül megrendezésre, immár 6. 
alkalommal. A találkozó szakmai programmal és a baráti együttlét örömével segíti 
színesebbé tenni az egykori dolgozók nyugdíjas napjait, megköszönve ezzel a 
múltban végzett áldozatos munkájukat. A rendezvény lebonyolításában, a helyszín 
biztosításában aktívan részt vállal az Apponyi Szakképző Iskola és Kollégium. 
 
Az alapítvány által felvázolt céllal egyetértek, ezért javasolom 40.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
 
4. A paksi Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulattal és az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiummal közösen 1998 óta 
rendezi meg az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt. 
A versenyen tanévente kb. 50 iskola 300-450 tanulója vesz részt. A verseny iránti 
érdeklődés jó, a verseny színvonala magas. A döntőben minden tanévben legalább 
4-5 olyan tanuló szerepel, akik a fizika vagy kémia OKTV döntőjébe is bejutott. A 
rendezvény a középiskolai fizikaoktatás szerves részévé vált, a Szilárd Leó 
Fizikaverseny számos feladata megjelent a középiskolás tankönyvekben. A verseny 
fő támogatója – a Magyar Villamos Művek Rt. mellett – a Paksi Atomerőmű Rt. tartós 
adományozási szerződéssel támogatja a rendezvényt. Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium a verseny színvonalát elismerve felvette az Országos Szilárd Leó 
Fizikaversenyt a szakmailag támogatott versenyek listájára. 
Az elmúlt években számos új tétellel nőttek az Alapítvány kiadásai. Többek között 
évente átadásra kerülő Szilárd Leó Tanári Delfin-díjjal, amelyhez ösztöndíj is járul, és 
a Marx György Vándordíjjal, amelyet az adott évben legjobban szereplő iskola nyer 
el. 
 
Az alapítvány által felvázolt tehetséggondozó tevékenység jelentőségére való 
tekintettel 50.000  Ft támogatás odaítélését javasolom.  
 
5. A Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány a Vadrózsa Népi Együttes 
számára kér támogatást. A 13 éve működő tánccsoport meghívást kapott Zürichből 
az V. World Choir Games Interkulturális Találkozóra, amelyet 2008. július 9-19. 
között szerveznek Grazban. A világtalálkozón a tánccsoport a magyar kultúrát és 
szűkebb pátriánkat képviselhetné. Az együttes a megadott minimális időre (3 
éjszaka) szeretne kiutazni (9-12-ig), de a 30 fő részvételi díja, az utazási és zenakari 
költség a legolcsóbb ifjúsági szállással is több, mint 1.600.000 Ft. Ebben az 
összegben még nincs benne az ebéd és a vacsora. A szülői befizetésekkel és a 
jótékonysági bál bevételével együtt is csak a fele összeg áll rendelkezésükre, a 
végső fizetési határidő pedig május 5-e. A cél érdekében az együttes megkeresi 
eddigi támogatóit, de számítanak új mecénásokra is. 
 
A magas rendezési költségek miatt az alapítvány támogatása a Közgyűlés részéről – 
a szűkös költségvetés miatt – nem lehetséges, ezért nem javasolom az alapítvány 
kérelmének teljesítését. 
 
6. A szekszárdi székhelyű Nyitott Világ Alapítvány minden évben Fadd-
Domboriban szervezi meg nyelvtáborát, ahol anyanyelvű tanárok közreműködésével 
oktatják a diákokat angol és német nyelvre. Az idei évben augusztus 11-18. között, a 
hagyományoknak megfelelően ismételten megszervezik a nyelvtábort, ahova Tolna 
megye több településéről érkeznek a diákok; a tervek szerint 70 fő. A szervezet a 
nyelvtábor megszervezéséhez ezúton kéri a Megyei Közgyűlés anyagi támogatását. 
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Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel javasolom 
50.000 Ft támogatás odaítélését. 
 
Határozati javaslat: 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV. 25.) 
közgyűlési határozata alapítványi 
támogatásokról 
 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti 
a Harci Rászorulókért Alapítványt. 

 
2. A Közgyűlés 100 ezer Ft összegű 

támogatásban részesíti az Együtt a 
Gyermekeinkért Alapítvány. 

 
3. A Közgyűlés 40 ezer Ft összegű 

támogatásban részesíti a Lengyeli Óvodai 
és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt. 

 
4. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű 

támogatásban részesíti a Szilárd Leó 
Tehetséggondozó Alapítványt. 

 
5. A Közgyűlés a Dunaszentgyörgyi Kulturális 

és Sportalapítvány kérelmét nem 
támogatja. 

 
6. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű 

támogatásban részesíti a Nyitott Világ 
Alapítványt. 

 
7. A Közgyűlés a fenti alapítványi 

támogatásokat a költségvetési rendelet 
361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím 
terhére biztosítja. 

 
 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2008. április 7.                                                  
 
                                                                                             
 

                                                                            dr. Puskás Imre 
             a Közgyűlés elnöke 


