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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása 
 
 

A Rákóczi Szövetség évek óta támogatja a határon túli területeken gyermekeiknek magyar 

nyelvű általános iskolát választó családokat. A támogatás összege gyermekenként 10 000 

Ft, melyet átadó ünnepség keretében nyújtanak át a szülőknek, az iskolakezdéssel járó 

kiadásokhoz való hozzájárulásként. A támogatáshoz felhasznált pénzügyi keret a 

magyarországi önkormányzatok által felajánlott összegekből tevődik össze. 

 

Biatorbágy Önkormányzata a felvidéki testvértelepülésén Alistálon élő, illetve tanuló magyar 

ajkú gyermekek beiskolázását támogatja évről évre. Az idei évben lehetőség nyílt a 

kárpátaljai Nagydobrony iskolájának támogatására is.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2019-ben is támogassa ezt a nemes célt. 

Javaslom, hogy az idei esztendőben az alistáli két iskolába beiratkozott 22 fő részére (Corvin 

Mátyás Alapiskola 14 fő, Református Iskola 8 fő) és a Nagydobronyi Középiskolába 

beiratkozott 103 fő részére, személyenként 10 000 Ft támogatást biztosítson a 

beiskolázásának támogatására.  

 
Biatorbágy, 2019. szeptember 16. 

 

  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 

/2019. (IX. 26.) számú határozata 

 
A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Rákóczi Szövetség beiratkozási 

programjának támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alább döntést hozza: 

1. 2019-ben is csatlakozik a Rákóczi Szövetség felhívásához a határon túli magyar 

ajkú gyermekek beiskolázásának támogatására, 

2. Biatorbágy testvérvárosaiban, Alistálon a Corvin Mátyás Alapiskolába beiratkozott 14 

fő, az Alistáli Református Alapiskolába beiratkozott 8 fő és a Nagydobronyi 

Középiskolába beiratkozott 103 fő részére fejenként 10 000 forintos iskolakezdési 

támogatást biztosít a Rákóczi Szövetségen keresztül, 

3. a támogatás összege 1.250.000 Ft, melyet Biatorbágy Város Önkormányzata a 

Rákóczi Szövetség számára 2019. október 5-éig átutalással teljesíti, a 

költségvetésben erre a célra elkülönített 300.000 Ft értéken felül a fennmaradó 

összeget az Ifjúsági koncepció megvalósulására elkülönített keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. október 5. 

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 

 
 


