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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4.
pontjában, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (III.10.) önkormányzati rendeleté-ben
és a Támogatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az alapítványok támogatását a Közgyűlés hagyja jóvá.
A költségvetési rendelet 10. mellékletében megjelölt Választókörzeti keretből az
alábbi képviselők javasoltak támogatást a feltüntetett szervezetek részére, az ott
meghatározott célokra:
1. Kodály Alapítvány részére 100 000 Ft – Pál Miklós képviselő úr javaslatára
A Kodály Alapítvány oktatási tevékenységével (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés) ösztönzi és támogatni kívánja a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium tanulóinak és tanárainak képzését, önképzését, illetve továbbképzését.
A Kodály Zoltán Gimnázium immár 3. alkalommal rendezte meg regionális musicalversenyét 2017. november 10-én. A versenyen a zenében tehetséges általános- és
középiskolás diákok könnyűzenei program keretében megnyilatkozhattak, a szakemberekből álló zsűritől produkciójuk után útmutatást kaphattak.
Az Alapítvány részére a Musicalverseny megvalósításának költségeire Pál Miklós
képviselő úr adna támogatást.
2. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére 150 000 Ft Erb József képviselő úr javaslatára
Az alapítvány célja a határokon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás
és együttműködés lehetőségeinek megteremtése. Olyan tevékenységeket támogat
és szervez, amelyek elősegítik a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, a
hagyományos és kortárs értékek bemutatását, továbbfejlesztését és megteremti az
országhatároktól független kulturális információcserét.
Az alapítvány részére a „Magyarok a Délvidéken” konferencia programköltségeire
adna támogatást Erb József képviselő úr.
3. A Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány részére 100 000 Ft –
Kövesi Mária képviselő asszony javaslatára
Az alapítvány célja az óvodás és iskolás korú gyermekek – pedagógiai programokba is beilleszthető – felkészítése a nagy korszerű, biztonságos és kulturált közlekedésre, hogy egész életük során másoknak is példát mutatva megóvhassák életüket és testi épségüket a közlekedési balesetektől.
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Az alapítvány 2017. évi működési költségeire Kövesi Mária képviselő asszony nyújtana támogatást.
4. Gyermekeinkért Alapítvány részére 150 000 Ft – Decsi István képviselő úr
javaslatára
Az alapítvány célja a pécsi Bánki Donát úti Általános Iskola humán erőforrásainak
fejlesztése és kiaknázása. Az iskola 2017. június 23-án tartotta évzáró programját
a Püspökség Magtár Látogatóközpontjában. Az évzáró program keretében ünnepi
műsorra, intézményvezetői beszámolóra, az intézmény belső kitüntetéseinek átadására is sor került.
Decsi István képviselő úr az iskolai évzáró program költségeinek támogatására
150 000 Ft támogatást nyújtana.
5. „Szieberth Róbert” Iskolafejlesztési Alapítvány részére összesen 165 000 Ft
támogatás: 50 000 Ft Bognár László képviselő úr javaslatára és 115 000 Ft
Haász János képviselő úr javaslatára
Az alapítvány célja a Szieberth Róbert Általános Iskola Pécs-Gyárváros oktató-nevelő munkája feltételeinek javítása, az idegen nyelv oktatása terén a nyelvválasztási
lehetőség bővítése, az ének-zene tagozaton az oktatási rendszer korszerűsítése, a
fúvószenekar technikai felszereltségének fejlesztése.
Az iskola 90. évfordulója megünneplésének programköltségeire, valamint tanulók
horvátországi üdülésének utazási költségeire adnának támogatást a képviselő urak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nevezett támogatási összegeket jóváhagyni
szíveskedjen.

Pécs, 2017. december 4.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
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