
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 15-én 
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya:   Mátyás János Képviselő Úr Holokauszt emlékévvel 

kapcsolatos indítványa 

 

Iktatószám: 2220/2014. Melléklet: 3 db  

 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 

 

 

  

  

  

 
Meghívott: Király Istvánné  KLIK tankerületi igazgató – istvanne.kiraly@klik.gov.hu 
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Tisztelt képviselő-testület! 
 

Mátyás János Képviselő Úr a 2014. január 23-i képviselő-testületi ülésen felvetette, hogy 

valamilyen formában kerüljön sor városunkban is a kerettanterv ajánlásának megfelelően a 

Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan a város azon köznevelési intézményeinek 

támogatására, amelyek kirándulást szerveznek az ott tanuló diákok számára az Auschwitz-

Birkenau haláltábor helyén létrehozott emlékhely, vagy valamely hazai Holokauszt-emlékhely 

meglátogatására. 
 

Ezt követően Képviselő Úr az 1. számú mellékletként csatolt indítványt juttatta el hozzám. 

Képviselő Úr indítványát továbbítottam a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói 

Tankerület Igazgatója részére (2. számú melléklet), melyre sajnálatos módon csak a 

képviselő-testület legutóbbi ülését követően, 2014. március 10-i keltezéssel érkezett válasz (3. 

számú melléklet). 
 

Álláspontom – mellyel kapcsolatban az intézményfenntartó központ igazgatója is egyetértését 

fejezte ki – továbbra is az, hogy a kirándulásokon, megemlékezéseken az érdeklődő 8. 

évfolyamosok és középiskolások vehetnének részt. 
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megemlékezéshez kapcsolódó programok, 

kirándulások lebonyolítására ötszázezer forintot biztosítson az intézményfenntartó központ 

számára és kérje fel az intézményfenntartó központot a részletes programterv kidolgozására. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítványban foglaltakat az illetékes 

bizottságok véleményének figyelembevételével támogassa! 
 

Határozati javaslat: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a „Mátyás János Képviselő Úr Holokauszt emlékévvel 

kapcsolatos indítványa” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A képviselő-testület 500.000.- Ft célzott támogatást biztosít a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére a 2014. évi költségvetési rendelet 6.1.1. 

melléklet, Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai dologi 

előirányzat terhére a Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos programok, kirándulások 

támogatására. 
 

2. A képviselő-testület felkéri az intézményfenntartó központ igazgatóját, hogy a 

részletes program- és költségtervet a fenntartásában működő oktatási intézmények 

vezetőivel dolgozza ki, gondoskodjon az emlékévhez kapcsolódó kirándulások, 

vetélkedők 2014/2015-ös oktatási évben történő lebonyolításáról. 
 

3. A 2015. júniusi rendes képviselő-testületi ülésen számoljon be a lebonyolításra került 

programokról, valamint a támogatási összeg felhasználásról. 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Király Istvánné tankerületi igazgató 

 

Komló, 2014. április 24. 

 

Polics József 

polgármester 
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