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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2018. november 20-ai soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez 
 

Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szautner Antalné, a Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy 

támogassa Bokor Dánielt és Pénzes Bencét, a Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 8. osztályos nagyvázsonyi lakhellyel rendelkező tanulóinak 

részvételét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Arany János Tehetséggondozó 

Programban. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 

továbbtanulását. A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos 

felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. Az Arany János 

Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű 

tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, 

amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 

felkészítést. A kiírás szerint pályázatot az önkormányzatok vagy nemzetiségi önkormányzatok 

nyújthatják be 2018. decemberében, amelyet a programhoz tartozó középiskolák bírálnak el. 

Az önkormányzatoktól olyan tanulók jelölését várják, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy a 

megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő 

teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek. A 

nevelőtestület és az osztályfőnök támogatja a fenti tanulók részvételét az Arany János 

Tehetséggondozó Programban, az erről szóló dokumentumok másolatát az igazgatónő 

benyújtotta. A programban való részvétel nagy segítséget jelentene a  középiskolai 

tanulmányaikban, tehetségük kibontakoztatásában. A képviselő-testület határozata szólhat elvi 

támogatásról, vagy arról, hogy önkormányzat vállalja az általa delegált diák számára a 

programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havonta 

meghatározott 5,000 Ft összegű ösztöndíj/szociális támogatás nyújtását.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy 

támogatja-e Bokor Dániel és Pénzes Bence részvételét az Arany János Tehetséggondozó 

Programban, illetve arról, hogy az elvi támogatás mellett anyagi segítséget is nyújt-e a 

diákoknak. 

Nagyvázsony, 2018. november 15.  

Fábry Szabolcs János 

 polgármester  
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… / 2018. (XI.20.) képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Nagyvázsony Község Önkormányzati Képviselő-

testülete támogatja, hogy Bokor Dániel nyolcadik osztályos 

tanuló, (anyja neve: Tibola Anett lakcím/tartózkodási hely: 

8291 Nagyvázsony.) és Pénzes Bence nyolcadik osztályos 

tanuló (anyja neve: Kugler Szilvia lakcím/tartózkodási hely: 

8291 Nagyvázsony.) Nagyvázsony település képviseletében 

részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában.  

 

2.) A) változat: Az önkormányzat vállalja, hogy az általa 

delegált diákok, Bokor Dániel és Pénzes Bence számára a 

programban való részvétele idejére (2019. szeptember 1-

jével kezdődően, maximum 5 tanévre, tanévenként 10 

hónapra) havi 5,000-5,000 Ft ösztöndíjat nyújt. A 

képviselő-testület ennek fedezetét a program idejére a 

mindenkori költségvetésében biztosítja.  

B) változat: Az önkormányzat elviekben támogatja a 

tanulót, anyagi támogatást azonban nem áll módjában 

biztosítani középiskolai tanulmányaihoz.  

 

A 2.) pont A) változat elfogadása esetén  

 

3.) a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

sikeres pályázat esetén gondoskodjon jelen határozat 2. 

pontjában foglaltak végrehajtásáról.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős : Fábry Szabolcs János polgármester  


