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

Tisztelt képvisel -testület! 

A Rétság Általános Iskola idén ünnepli 100 éves évfordulóját.  
Az általános iskola vezet je, valamint a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványa a 
jubileum ünnepség támogatását kérve a mellékelt kérelemmel fordult Tolmács Község 
Önkormányzatához. 
Kérem a tisztelt képvisel -testületet, hogy a kérelem tárgyában döntést hozni szíveskedjenek! 

Tolmács, 2013. október 30. 
  Tisztelettel: 

  Hajnis Ferenc 
  polgármester 

…/2013. (……) képvisel -testületi határozati javaslat 

Tolmács Község Önkormányzatának képvisel -testülete a Rétság Általános Iskola 2013. november 
30-án tartandó 100 éves jubileumi ünnepségét egyszeri …….. Ft címzett támogatással támogatja. 
A képvisel -testület hozzájárul és engedélyezi, hogy az ünnepséghez támogatásként nyújtott ezen 
pénzeszköz átadás reprezentációs célú kiadásokra (vendéglátás) is felhasználásra kerülhet. 
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történ  átutalással kerül 
kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben történik. 
A képvisel -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 önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti elszámolási határideje: 
2014. december 31. 

Határid : 2013. november 30. 
Felel s: 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  Képvisel testülete! 

Tájékoztatni szeretném a T. Képvisel testületet, 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 nevel testülete a szervezést, el készítést és lebonyolítást is vállalja karöltve a Szül i
Szervezettel és több öregdiákkal. 

A Rétsági Tankerületet is tájékoztattam, természetesen fenntartói részr l is megkapjuk a 
támogatást. 
Mivel az iskola és az oktatás kezdett l fogva a város és környékének érdekeit és jólétét is 
szolgálja, különös tekintettel a felnövekv  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 
Képvisel testületét a nemes szándék érdekében kezdeményezésünk támogatására, és a 
lehet ségekhez mérten anyagi hozzájárulásra. 

Hasonló kéréssel fordulok Bánk Község és Rétság Város Önkormányzatához is. Tisztelettel 
kérem el terjesztésem testületi ülésen való tárgyalását és kedvez  elbírálását. 

Köszönettel: 

Rétság, 2013. október 18.

                                                                                         Borosné Gellai Katalin 
                                                                                             intézményvezet
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