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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik 
támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott 
küzdelmükben. E közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő 
nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjaikkal, kezdeményezéseikkel elsősorban 
az ifjúságot kívánják megszólítani. 2015-ben 47 rendezvényt/programot szervezett a 
Szövetség központi irodája, amelyek közel 40 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintettek.  
A Szövetség aktuális taglétszáma 22 048 fő. A helyi szervezetek száma 438, ebből 238 
Kárpát-medencei középiskolákhoz kötődik. 
 
Munkájukban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása 
a Felvidéken, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a 
szülők vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását.  
Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra 2004-ben, hogy a Felvidéken 
„Beiratkozási Programot” hirdessen. Ennek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek 
egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.  
 
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2015-ben is segített abban, hogy közüggyé 
váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi 
Bihar megyében, Temes megyében, a dési régióban, valamint a délvidéki szórványban, 
Horvátországot is beleértve. Ezt szolgálták az óvodásokat és szüleiket megszólító 
iskolaválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programokról a média által 
közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta a magyarországi 
civiltársadalom és a települési önkormányzatok szolidaritását a külhoni magyarság iránt.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végeztek a magyar iskolába beíratott 
gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van 
megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának 
változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába 
beíratott gyermekek számát az adott régióban az összes diák számához viszonyítva. 2015-ben 
a Felvidéken, mindkét szám pozitív előjelű, 2007 óta nem volt annyi magyar iskolakezdő a 
felvidéken, mint 2015 szeptemberében, ráadásul a magyar iskolaválasztók aránya is nőtt. A 
többi régióról is elmondható, hogy javult a helyzet.  
Az ősz folyamán összesen 5077 iskolakezdő családja vette át a támogatást 221 helyszínen. A 
Beiratkozási Programhoz kapcsolódva december folyamán 13 ezer felvidéki, tavasszal pedig 
további 2 ezer partiumi, dési, Temes megyei, délvidéki és kárpátaljai magyarul beszélő 
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óvodásnak juttatta el a Szövetség az ajándékcsomagját, a szüleiknek szóló levéllel, melyben a 
magyar iskolaválasztás helyességére és fontosságára hívták fel a figyelmet.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi Szövetség részére 
50.000 Ft összegű támogatást ítéljenek meg a nemzetstratégiai szempontból meghatározó és 
sikeres Beiratkozási Program támogatására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 
                                           HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. 
em. l.) részére egyszeri 50 000 Ft összeget ítél meg a 
Beiratkozási Program támogatására az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati 
rendeletében szereplő általános tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatottal a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást 
írja alá. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
támogatás összegét a költségvetési rendelet során következő 
módosításába építse be.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
Halimba, 2016. június 21. 
 
 
 
         Tóbel János 
        polgármester 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


