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Tárgy: Iskolabusz bérletvásárláshoz támogatási kéreiem
Tisztelt Polgármester Úr|

fuzal a kérésselfordulok Önhöz és Zánka Község Képviselötestüíeréhez, hogy a tavalyi év gyakorlata alapján
a 2014,15-ös tanéVben is szíVeskedjenek támogatni a zánkai Bozzay Pál Átalános Iskolába körzeten kívülről
bejáró gyermekek bérletvásárlását,

A bérIetek és a hozájuk tartozó igazolólapok várható összes költsége a tanévre számítva hozzáVetőleg 32o
000 Ft körül lesz/ amelyeket a kvalyi megállapodáshoz hasonlóan a somló Volán járataira Vennénk meg a
gyermekeknek,

Kérésünk oka, hogy mivel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény 76.§ (7) bekezdése szerint a
Klebelsberg Intézmén}.fenntartó Központ Balatonfüredi Tankerülete, mínt az iskola fenntartója, a tanulók
kötelező felvételt biztosíto iskolába való utaztaLásáról gondoskodik, a kófteten kívülről bejáó gyermekek
szüleinek saját maguknak kellene m€Venni a bérletet, ami esetenként nehézséget okna a szüiőknek.
KérésúnktámogaLásában bízva tisztelettel:
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