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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. december 13-ai soros ülésére 

 

 

Tárgy:       A Dunaföldvári Magyar László  

       Tudományos Egyesület támogatási 

       kérelme 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési, közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

       Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/3982-2/2022. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület elnöke 2022. december 05-én levélben 

fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé abból a célból, hogy támogatást kérjen a Magyar László 

Gimnázium népszerűsítéséhez. 

 

Puskás Zsolt, aki egyben a gimnázium megbízott intézményvezetője kérelmében örömét és 

háláját fejezte ki a gimnázium és az önkormányzat között fennálló szoros kapcsolat miatt. 

Kihangsúlyozta, milyen fontos szerepet tölt be egy város életében egy középiskola.  

Az a tapasztalat, hogy az utóbbi években sajnos egyre kevesebb diák felvételizik az 

intézménybe.  

Kiemelte, hogy a vezetőség és a tanárok lehetőségükhöz mérten minden követ megmozgattak 

már az ügyben. 

 

A levélben a gimnázium népszerűsítéséhez vár az Alapítvány anyagi támogatást, amit direkt 

marketing tevékenységre fordítanának. A tervek szerint külsős cég közreműködésével a 

facebookon és elektronikus csatornákon reklámoznák az iskolát a középiskolai jelentkezés 

előtti hetekben. Ennek díja 500 ezer Forint. 

 

Mivel a fennálló nehéz gazdasági helyzet miatt az önkormányzatnak elsősorban a kötelező 

feladatellátásra kell törekednie, nem javaslom a kérelem támogatását. 

 

A megbízott intézményvezető által benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2022. december 05. 

  

 

     Horváth Zsolt sk. 

       polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. nem támogatja a Magyar László Gimnázium népszerűsítésére irányú marketing 

tevékenységet. 

2. javasolja, hogy a Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület vegye fel a 

kapcsolatot ez ügyben a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

2. Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület 

3. PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

 
 




