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Javaslat alapítványi támogatásra
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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és Gazdasági,
valamint a Humán Bizottság.
Tisztelt Közgyűlés!
1. A szekszárdi székhelyű Tolna Megyei Gyermek – és Ifjúsági Közalapítvány
2010. augusztus 1. és 8. között egy nemzetközi ifjúsági találkozón vett részt
Lengyelországban. A találkozó minden évben megrendezésre kerül Tolna megye
német testvérjárása Bautzen, valamint lengyel partnerek közreműködésével. A
találkozó és a hozzá kapcsolódó egy hetes ifjúsági tábor fő célkitűzése minden
évben a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok erősítése. A résztvevő országok
középiskolás korú ifjúsági csoportokkal vesznek részt a táborban.
A Tolna megyei csoporttal 6 szekszárdi középiskolás diák utazhatott
Lengyelországba és vehetett részt a nyári táborban, ahol gyakorolhatták a német és
az angol nyelvet.
Az idén mind a szállást, mind az ellátást a vendégül látó szervezet finanszírozta, a
résztvevő országoknak csak a csoportok utazásának költségeit kellett állni. A
költségeket növelték a magas benzinárak, valamint az, hogy nem csak az oda- és
visszaútról kellett gondoskodni, hanem a program során is folyamatosan szállítani
kellett a gyerekeket. Az alapítvány az utazás költségeinek megtérítésében kéri a
Közgyűlés anyagi támogatását.
A Tolna Megyei Önkormányzat idei évi szűkös költségvetése miatt az alapítvány
támogatását nem javasolom.
2. A budapesti székhelyű Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány célja
országosan segíteni a kórházak műszerezettségének korszerűsítését. Célja továbbá
látássérülteket
támogatni
életkörülményeik
javításában,
társadalmi
esélyegyenlőségük előmozdításában.
A szervezet tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja
meg: Hazai kórházak, egészségügyi intézmények részére orvosi eszközök,
műszerek vásárlása. Anyagi és természetbeni segítségnyújtás látássérültek
életkörülményeinek javításához, úgymint egyszeri kiadások (pl. otthon átalakítása,
vakvezető kutya beszerzése) finanszírozása, egyéb kiadások folyamatos, havi szintű
támogatása.
Az alapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében együtt kíván működni más civil
szervezetekkel és mindazokkal, akik a fenti célokat támogatják. A szervezet a céljai
megvalósításához kéri a Közgyűlés támogatását.
A Tolna Megyei Önkormányzat idei évi szűkös költségvetése miatt az alapítvány
támogatását nem javasolom.
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3. A tamásiban székelő Ifjú Muzsikusokért Alapítvány célja a Lajtha László
Művészeti Iskolában zajló művészetoktatás támogatása. Az iskola a 2010 – 2011-es
tanévet új oktatási intézményben kezdte meg. A költözés miatt a zongorákat újra kell
hangolni, a fúvós hangszereket fel kell javíttatni, az iskolai bútorokat ki kell cserélni
(mivel a 30 éves bútorokat rossz állapotuk miatt leselejtezték), és az új
hangversenytermet be kell rendezni. A település önkormányzata a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzetben már nem tudja felvállalni a művészetoktatás ilyen irányú
finanszírozását, ezért az alapítvány a Közgyűlés anyagi támogatását kéri.
Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel javasolom
50.000 Ft támogatás odaítélését.
4. A bonyhádi székhelyű Losonci István Sportalapítvány célja a tehetséges, de
hátrányos helyzetű futballista gyermekek támogatása. A szervezet a nevét Losonci
Istvánról, a Bonyhád Se labdarugó csapatának edzőjéről kapta, aki nagyon szép
sikerekre vezette a bonyhádi futball csapatot. Halála után az alapítvány
teremlabdarúgó tornával emlékezik meg a sportember emléke előtt, amelyet 2011.
január 8-9.-én, immár 15. alkalommal rendeznek meg. A teremtorna bevétele (ami
csak a tombolából befolyt összeg) nem elegendő ahhoz, hogy a szervezet megfelelő
támogatást tudjon nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekeknek, így idén is, mint
minden évben, a torna színvonalas megrendezéséhez a támogatók önzetlen
hozzájárulására volt és van szükség. Az alapítvány a teremlabdarúgó torna
megrendezéséhez a Közgyűlés támogatását kéri.
A Tolna Megyei Önkormányzat idei évi szűkös költségvetése miatt az alapítvány
támogatását nem javasolom.
5. A szekszárdi székhelyű Esőemberkék Alapítványt 2000. tavaszán a Tolna
Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona dolgozói, a lakók szülei és hozzátartozói
hozták létre azzal a szándékkal, hogy a halmozottan sérült, súlyos fogyatékkal élő
gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségét elősegítse. Az alapítvány célja a
gondozottak életének változatosabbá, elfogadhatóbbá tétele. Folyamatosan zajlanak
a társadalomba való beilleszkedést segítő rendezvények. Egy ilyen rendezvény, egy
jótékonysági koncert kerül megrendezésre 2010. december 10-én 15 órakor a
„Szeretet jegyében karácsonyi ünnepi készülődés” ünnepség sorozat keretében. A
koncert lehetőségét a halmozottan sérült súlyos fogyatékkal élő gyermekek és
fiatalok, azok hozzátartozói, gondozói számára ajánlotta fel Peller Anna
előadóművész. Az alapítvány a rendezvényhez méltó helyszín biztosítása érdekében
kéri a Közgyűlés anyagi támogatását.
Az alapítvány által felvázolt céllal egyetértek, ezért javasolom 30.000 Ft támogatás
odaítélését.
Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2010. (XII.
10.) közgyűlési határozata alapítványi
támogatásról
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a Tolna Megyei Gyermek – és Ifjúsági
Közalapítvány kérelmét nem támogatja.
2. A Közgyűlés a Segítséggel, Jó Szívvel
Közhasznú Alapítvány kérelmét nem
támogatja.
3. A
Közgyűlés
50.000
Ft
összegű
támogatásban
részesíti
az
Ifjú
Muzsikusokért Alapítványt.
4. A
Közgyűlés
a
Losonci
István
Sportalapítvány kérelmét nem támogatja.
5. A
Közgyűlés
30.000
Ft
összegű
támogatásban részesíti az Esőemberkék
Alapítványt.
6. A
Közgyűlés
a
fenti
alapítványi
támogatásokat a költségvetési rendelet
361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím
terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Szekszárd, 2010. december 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

