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JAVASLAT 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola testvértelepülésre utazásának 

költségeihez történő hozzájárulásra 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója, Nagy György azzal a 

kéréssel keresett meg, hogy meghívást kapott az intézmény a magyarkanizsai 

testvértelepülésünk iskolájától a IX. gyermekfesztiválra, amely 2016. április 21-24. között 

kerül megrendezésre. A rendezvényen részt kíván venni az intézmény kb. 18 fővel.  

 

Az intézménynek az utazás költségeit kell fizetnie, az ellátást és a szállást a fogadó általános 

iskola vállalta. Az iskola költségvetése nem teszi lehetővé az utazás teljes költségének 

finanszírozását. A 180.000,- Ft-os útiköltségből 90.000,- Ft-ot tud vállalni az intézmény. A 

fennmaradó 90.000,-Ft-ot kérnék támogatásként megítélni, hivatkozva a testvérvárosi 

kapcsolat ápolására és elmélyítésére.  

 

Előterjesztésemhez mellékelem igazgató úr kérelmét.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 

Felsőzsolca, 2016. március 24. 

       Dr. Tóth Lajos 

          polgármester 
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„A” 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola testvértelepülésre utazásának 

költségeihez történő hozzájárulás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

…………………..,-Ft összegű támogatást nyújt a Magyarkanizsán megrendezésre kerülő IX. 

Gyerekfesztiválra való kiutazás költségeihez, …………………………………….. terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

„B” 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola testvértelepülésre utazásának 

költségeihez történő hozzájárulás elutasítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és nem 

járul hozzá a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Magyarkanizsán megrendezésre 

kerülő IX. Gyerekfesztiválra való kiutazás költségeihez. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 


