Előterjesztés
a Képviselő- testület 2018. december 6- i ülésére
Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez hozzájárulásáról
Magyar Bálint, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Csiszár Barnabás, Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói részt kívánnak venni az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó
Programban, mely hátrányos helyzetű, 8. évfolyamos tehetséges tanulók középiskolai
felvételére hirdettek meg.

A tanulók iskolái a mellékelt kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez.

Az önkormányzatnak lehetősége van az általa delegált diák/ok számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra), valamekkora összegű havi
ösztöndíjat és/vagy tanévenként egyszeri szociális támogatást nyújtani, vagy
Az önkormányzat elviekben támogathatja a tanulót/kat, amennyiben anyagi támogatást nem
tud nyújtani számára/ukra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az anyagok megtárgyalására és a döntések meghozatalára.

I. Határozati javaslat:
1. sz. melléklet

JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATRA
Jánoshalma település Önkormányzati/……………………………………Nemzetiségi Önkormányzati
Képviselő-testületének…/2018. (XII.06.) Kt.sz. számú határozata:
Jánoshalma

település

Önkormányzatának/……………………………Nemzetiségi

Önkormányzatának

képviselő-testülete támogatja, hogy Magyar Bálint (név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Csapó
Klára ), Jánoshalma település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) - Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként - Ft egyszeri

szociális támogatást* nyújt.
A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
vagy
Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem
tud nyújtani számára. **

Dátum: Jánoshalma, 2018. december 6.

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város Polgármestere
Aláírás

Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön
határozat.
* Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot
választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!

II. Határozati javaslat:
1. sz. melléklet

JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATRA
Jánoshalma település Önkormányzati/……………………………………Nemzetiségi Önkormányzati
Képviselő-testületének…/2018. (XII.06.) Kt.sz. számú határozata:
Jánoshalma

település

Önkormányzatának/……………………………Nemzetiségi

Önkormányzatának

képviselő-testülete támogatja, hogy Csiszár Barnabás (név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve:
Ötvös Melinda Katalin ), Jánoshalma település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) - Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként - Ft egyszeri
szociális támogatást* nyújt.
A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
vagy
Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem
tud nyújtani számára. **

Dátum: Jánoshalma, 2018. december 6.

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város Polgármestere
Aláírás

Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön
határozat.
* Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot
választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!

Jánoshalma, 2018. december 4.
Czeller Zoltán
polgármester

