169. számú bizottsági elıterjesztés
Elıterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
Tárgy: A szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye kérelme
klímaalapos támogatás megítélésére és átütemezésére

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 218/2014. (VII.2.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Scarabeus Kft.
(7100 Szekszárd, Béla király tér 5.) „Geotermikus hıszivattyú létesítésének gyakorlati
bemutatása” elnevezéső programját 15.000 Ft-tal támogatja a klímaalapon található
elıirányzat terhére. A támogatási szerzıdések megkötéséhez szükséges adatszolgáltatás
határidejéig, 2014. szeptember 10-ig a Scarabeus Kft. részérıl semmilyen adatszolgáltatásra
nem került sor, telefonos, e-mailes és levélben történı megkeresésre sem.
A Scarabeus Kft. képviselıje (Baloghné Gaál Zsófia) 2014. szeptember 15-én közölte, hogy a
támogatási összegre nem tartanak igényt, így a megítélt támogatási összeg az adott
költségvetési soron még mindig rendelkezésre áll további pályázók részére.
Gombás Ákosné, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola Tagintézményének (Bezerédj u.
11-15.) gyógypedagógiai tanára 2014. november 3-án kelt levelében kérvényezte a fent
említett támogatási összeg iskolájuk részére történı megítélését tekintettel arra, hogy az idei
pályázati felhívásra nem tudtak idıben reagálni, azonban nagy szükségük lenne az összegre,
melybıl a hátrányos helyzető diákoknak szerveznének programot (gyalogtúra, útiköltség, étel, italfogyasztás, stb.). Indítványozta továbbá, hogy amennyiben a Bizottság a 15.000 Ft-os
támogatást az Iskola részére megítéli, úgy a többi Klímaalapos pályázat elszámolási
határidejétıl (2014. december 31.) eltérı, 2015. március 15-i elszámolási idıpontot
engedélyezzenek.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2014. november 21.
Märcz László
igazgatóságvezetı

169. számú bizottsági elıterjesztés
Határozati javaslat
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága tudomásul veszi, hogy a 2014. évi klímaalapból nyújtott 15.000.- Ft összegő
támogatási összeg igénybevételérıl a Scarabeus Kft. (7100 Szekszárd, Béla király tér 5.)
lemondott.

2.

A Bizottság jóváhagyja, hogy a felszabaduló 15.000.- Ft-ot a szekszárdi Baka István
Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye (Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.)
használja fel az iskola hátrányos helyzető diákjai számára a Szekszárdi-dombságban
szervezett gyalogtúra költségeinek fedezésére. A Bizottság a támogatási összeg
felhasználásának elszámolására vonatkozó határidıt 2015. március 15-ig
meghosszabbítja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés
elkészítésére, a polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

