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9 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Rétság Általános Iskola jubileumi ünnepségének támogatása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
A Rétság Általános Iskola idén ünnepli 100 éves évfordulóját.  
Az általános iskola vezetője, valamint a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványa a 
jubileum ünnepség támogatását kérve a mellékelt kérelemmel fordult Tolmács Község 
Önkormányzatához. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kérelem tárgyában döntést hozni szíveskedjenek! 
 
Tolmács, 2013. október 25. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Általános Iskola 2013. november 
30-án tartandó 100 éves jubileumi ünnepségét egyszeri …….. Ft címzett támogatással támogatja. 
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül 
kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben történik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános iskola 100 éves jubileumi 
ünnepségének megrendezéséhez nyújtott címzett támogatás összegét a Rétsági Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítványa bankszámlájára átutalja. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2013. november 30.  
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti elszámolási 
határideje: 2014. december 31. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 



 
 

 
                       ÁLTALÁNOS ISKOLA 
     2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1. 
          TELEFON: 06-35-550-138 
        TELEFON/FAX: 06-35-350-418 
   
 

                                                                                  
                                                                                                         
Tisztelt Hajnis Ferenc Polgármester Úr!                                   ikt.szám: 11-9/2013 
Tisztelt Tolmács Község  Képviselőtestülete! 
 
 
 
Tájékoztatni szeretném a T. Képviselőtestületet, hogy a Rétsági Általános Iskola 2013. 
november 30-án egy méltó nappal szeretné megünnepelni, hogy hivatalosan 100 éves a 
közoktatás Rétság Városban (a program csatolva). 
Iskolánk nevelőtestülete a szervezést, előkészítést és lebonyolítást is vállalja karöltve a Szülői 
Szervezettel és több öregdiákkal. 
 
A Rétsági Tankerületet is tájékoztattam, természetesen fenntartói részről is megkapjuk a 
támogatást. 
Mivel az iskola és az oktatás kezdettől fogva a város és környékének érdekeit és jólétét is 
szolgálja, különös tekintettel a felnövekvő nemzedékekre, így szeretnénk az iskola, a város és  
vonzáskörzetének múltját és jelenét  meghatározó  50 – 60 nagy tiszteletben álló prominens 
személyt (volt igazgatók, tanárok, egykori sikeres diákok, jelenlegi vezetés) meghívni és egy 
kötetlen álló fogadásos beszélgetésen találkozni, emléktöredékeket felvillantani. Ennek az 
anyagi vonzata azonban már nem áll rendelkezésünkre. Kérem Tolmács Község 
Képviselőtestületét a nemes szándék érdekében kezdeményezésünk támogatására, és a 
lehetőségekhez mérten anyagi hozzájárulásra. 
 
Hasonló kéréssel fordulok Bánk Község és Rétság Város Önkormányzatához is. Tisztelettel 
kérem előterjesztésem testületi ülésen való tárgyalását és kedvező elbírálását. 
 
 
 
Köszönettel: 
 
 
 
Rétság, 2013. október 18.                              
 
 
 
 
 
                                                                                         Borosné Gellai Katalin 
                                                                                             intézményvezető  
 
 
 
                                                                                                             
                                                                               

 



100
éves a közoktatás

Rétságon

Az iskolának búcsút sose mondtam én,
Ő hívott engem és én hívtam őt.
Kapuja előtt állok égő gondban,
s nézem az égig hullámzó időt.
(Keszthelyi Zoltán: Sokszor köszöntem)

A Rétsági Általános Iskola
2013. november 30-án,

hívja és várja azokat a(z öreg) diákokat, (régi) tanárokat
és minden kedves érdeklődőt,

akik részesei szeretnének lenni a jubileumi emléknapnak.

Kérjük, segítse szervezési munkánkat régi iskolai emlékek, tárgyak közzétételével (kiállítás után visszakapja),
illetve lehetőség esetén anyagi hozzájárulásával a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány számára.
Felajánlásokat a 36-35-350-418-as telefonszámon vagy a 11741031–20025823-as bankszámlaszámra történő
utalással fogadunk. 
Reméljük, hogy a nemes szándék örömteli pillanatokkal  párosul, és együtt tölthetünk egy kellemes napot megújult 
városunkban.

Borosné Gellai Katalin
intézményvezető

10.00 Emlékműsor a Művelődési Házban
11.00 Emléktábla avatás az iskolában, iskolatörténeti kiállítás
12.30  Tiszteletbeli meghívottak számára kötetlen beszélgetés szerény állófogadással egybekötve

Program:


