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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Mikszáth Kálmán Líceum képviseletében Herczegné Varga Ilona igazgató levélben kereste 
meg önkormányzatunkat, melyben az alábbi kérést fogalmazták meg: 
 
Az intézményükben folyó két tanítási nyelvű (francia és német) képzés törvényi feltétele az 
anyanyelvi tanár jelenlétének biztosítása. Az Európai Unióba történő belépésünk 
következményeként, a belépésünk előtti gyakorlattól eltérően sem a francia, sem a belga, sem 
a német állam nem biztosít számunkra általuk finanszírozott anyanyelvi tanárt. Ennek 
következménye, hogy az intézménynek kell közalkalmazotti bérért megfelelő anyanyelvi 
tanárt keresni és alkalmazni. Ez az uniós átlagbérek ismeretében nem egyszerű feladat. Az 
intézmény javaslata szerint azzal tudnánk fokozni a vonzerőt, ha ingyenesen biztosítanánk az 
anyanyelvi tanárok részére a szolgálati lakást.  
Mint ahogy az intézménynek, az önkormányzatnak is fontos, hogy a kéttannyelvű képzés 
jelen legyen a város középiskolájában. Az e képzésben résztvevő diákok évről évre 100, vagy 
közel 100 %-ban bekerülnek a felsőoktatási rendszerbe. Ez az országos átlagot messze 
fölülmúló eredmény. 
Ennek ismeretében támogatom az intézmény kezdeményezését. Javaslom, hogy a támogatást 
az intézmény alapítványán keresztül biztosítsa az önkormányzat. 
Jelenlegi kérésük szerint a francia anyanyelvi tanárok (2 fő) lakbéréhez kérnek támogatást. 
Ennek havi költsége 106 520 ft, melynek éves költsége mindösszesen 1 278 240 ft.  A 
francia anyanyelvi tanárok támogatásáról a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért 
Alapítvány gondoskodik. 
Javaslom, hogy a fentiek ismeretében a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért 
Alapítvány részére 106 520 ft támogatást biztosítsunk az anyanyelvi tanárok 
foglalkoztatásának elősegítése céljából. A támogatás egy tanévre szól. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mikszáth Kálmán Líceum 
kérelmét, mely anyanyelvi pedagógusok lakbértámogatására irányul.  
 
1. A Képviselő-testület pénzügyi támogatást nyújt a kérelemben megfogalmazott célhoz az 

intézmény alapítványain keresztül az alábbiak szerint: 
• a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány részére 1 278 240 ft, 

támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására meghatározott költségvetési 
forrás terhére. 
 

2. Az alapítvány a támogatási összeggel 2020. november 31-ig köteles elszámolni. Az 
alapítvány a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a következő 
évben nem jogosult támogatásra. 
 



3. A támogatást két részletben kell átutalni a támogatottnak. 2 hónapra jutó támogatást 2019. 
október 15-ig, 10 hónapra jutó támogatást 2020. január 15-ig. 
 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2019. szeptember 4. 
         

Farkas Attila 
polgármester 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Sándor Balázs 
           jegyző 
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