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J A V A S L A T 

KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA 
 

Rimán János önkormányzati képviselő azzal az egyéni indítvánnyal szeretnék élni a Testület 

irányába, hogy felsőzsolcai lakhelyű, 2.-4. évfolyamot végző középiskolás tanulóink egyszeri 

költségtérítésben (bérlettámogatásban) részesüljenek, maximum 100fő és maximum 

együttesen 500000Ft értékben a Humán politikai bizottság kezelésébe utalt települési 

támogatásból fennálló keret terhére. Ahogy a szép korúak irányába is volt városunknak egy 

gondoskodó lépése, javaslatom elfogadása esetén hasonló mértékben az ifjúság egy része 

irányába is megtennénk ezt a gesztust. 

 

Indoklásként: 

1. Korábbi beadványomban is kifogásoltam, hogy az ifjúság az a réteg, ami irányába jut el 

legkevésbé városunk szociális gondoskodása. 

2. Szeretnék olyan rétegnek kedvezni, akikről feltételezhető, hogy jövőnknek építő, alkotó 

részét fogja majd képezni. 

3. Jelenlegi információim a segélyezési keretből 500000Ft megtakarítható. Ismereteim szerint 

ezt a részt is fel kell használnunk, de nem kívánnám ezt az év végén oktalan célokra, 

esetleg méltatlan személyek irányába elkótyavetyélni.  

4. Általános iskolásokat az intézményeken keresztül el tudjuk érni. Egyetemistákat a Bursa- 

Hungaricán keresztül eleve segítjük. Aki középiskolában elkezdi az első évfolyamot még 

nem biztos, hogy azt komolyan is veszi, és nem csak az iskola látogatásért járó 

segélyezésért iratkozott be. Ezért emelném ki ebben az indítványban a 2. 3. 4. évfolyamot. 

 

A tervezhető létszám meghatározásához információkéréssel fordultam a hivatalhoz.  Az 

általam megcélzotthoz képest, egy lényegesen magasabb számot kaptam. De, az csak egy 

korosztályt adott meg, hogy ebből hányan járnak középiskolába, és ebből mennyi az 2. 3. 4. 
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évfolyamot látogató gyermek, arra nem volt adat. Számolva, hogy sokan nem járnak 

középiskolába, számolva azzal, hogy 5000 Ft-ért sokan nem adják be a kérvényt (módosabb 

családok), a támogatható 100 fő számomra reálisnak tűnik.  

 

Felsőzsolca, 2015. október 18. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Rimán János 

   képviselő 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Középiskolás tanulók támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőzsolcai állandó lakóhellyel 

rendelkező, a középiskola 2-4. évfolyamán tanuló legfeljebb 100 diák részére fejenként 

5.000,- Ft összegű támogatást állapít meg egyszeri, vissza nem térítendő készpénzjuttatás 

formájában a 2015. évi települési támogatási keret terhére.  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmek elbírálásával megbízza a 

Humánpolitikai Bizottságot. 

 

Felelős:  Szécsényi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke, Rimán János 

képviselő 

Határidő: 2015. december 31.         

 


