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ALPOLGÁRMESTERHEZ ELJUTTATOTT OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELEM 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pannon Gimnázium és Általános Iskola képviselőjének hozzám eljuttatott kérelmében kérem 
képviselőtársaim döntését. 
 
Az Intézmény általános iskolai osztályt szeretne indítani városunkban. Az oktatás beindításának 
feltétele, 15 fő jelentkezése.  
 
Kérik, hogy elvi tulajdonosi hozzájárulást adni szíveskedjenek ahhoz, hogy a Rétság, Rákóczi 
út 32. szám alatti vegyes használatú épületben 1 tantermet használhassanak, mennyiben az 
osztályindításhoz a feltételek fennállnak (minim 15 fő jelentkezése).  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatásának első lépcsőfokának tartom az 
alapfokú képzés meglétét. A későbbiek során a szakképzés erre az oktatásra épülhet. Minimális 
iskolai végzettség nélkül szinte képtelenség elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kérelmemmel 
esélyt szeretnék adni a dolgozni vágyó, alacsony képzettségű emberek részére.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. május 15.  
                                                                                                          
 

    Mezőfi Zoltán s.k. 
                                                                                                                         alpolgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( V.26.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pannon Gimnázium és Általános 
Iskola alpolgármesterhez eljuttatott kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület elvi tulajdonosi hozzájárulást adja ahhoz, hogy a Rétság, Rákóczi út 32. 
szám alatti vegyes használatú épületben 1 tantermet használjon az intézmény általános iskolai 
oktatás céljából, mennyiben az osztályindításhoz a feltételek fennállnak (minim 15 fő jelentke-
zése).  
 
A használatról az oktatás megkezdése előtt megállapodást kell kötni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


