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E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi  ülésére

Tárgy: „Tehetséges fiatal” cím adományozása

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
34/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete megalkotásával „tehetséges fiatal ” címet alapított abból a célból, hogy e
rendelet 3. §-ában felsorolt életkorú, e rendelet 4. §-ában felsorolt eredményeket elérő helyi fiatalokat
méltó módon megörökítse, megkülönböztetett elismerésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket
megfelelőképpen értékelje a jelen és az utókor számára példaképként állítsa.
A „tehetséges fiatal” cím várományosa személyére a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézménye Szent László Általános Iskola  tagintézmény-vezetője határidőn belül (április 30-ig) javaslatot
tett:

a) Ürmös Petra (Csanytelek, Radnóti u. 6/c. sz. alatti lakos)8. osztályos tanuló személyére, aki
- Bendegúz Országos Nyelvészeti versenyen 2006/2007. tanévben harmadik, 2007/2008.

tanévben második helyezést,
- Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyen a csongrádi kistérségben 2008/2009.

tanévben harmadik helyezést,
- a csongrádi kistérség által szervezett kémiai versenyen 2008/2009. tanévben első helyezést,
- a csongrádi kistérség által szervezett angol csapatversenyen második, történelem

csapatversenyen harmadik helyezést elért csapat tagja volt.
Ürmös Petra tanuló az általános iskolai tanulmányai alatt (1-8. osztályban) végig jeles tanuló volt.

A „tehetséges fiatal” cím átadására a falunapok alkalmával, az ünnepi testületi ülésen kerül sor.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom az általam adott előterjesztés, továbbá a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság előterjesztése megvitatását és elfogadását.

Csanytelek, 2009. május 20.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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…./2009.(V. …..) Ökt határozat

Tárgy: „Tehetséges fiatal” cím  adományozása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Csongrádi Kistérség Egyesített
Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola tagintézmény vezetője által a
„Tehetséges fiatal ” cím odaítélésére tett javaslata és e javaslatot támogató Szociális, Egészségügyi,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  javaslatát figyelembe véve 2009. évben

Ürmös Petra tanuló részére,

- Bendegúz Országos Nyelvészeti versenyen 2006/2007. tanévben harmadik, 2007/2008.
tanévben második helyezés,

- Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyen a csongrádi kistérségben 2008/2009.
tanévben harmadik helyezés,

- a csongrádi kistérség által szervezett kémiai versenyen 2008/2009. tanévben első helyezés,
- a csongrádi kistérség által szervezett angol csapatversenyen második, történelem

csapatversenyen harmadik helyezést elért csapat tagjaként
tanulmányi eredményei elismeréseként,

„Tehetséges fiatal” címet adományozza.

2) A Képviselő- testület a „Tehetséges fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló
34/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete 7. § (8) bekezdése értelmében a címmel járó tárgyjutalmat  (arany
nyaklánc medállal) adományoz számára, melynek átadására 2009. július 11-én (szombaton)
tartandó ünnepi testületi ülésen kerül sor.

3) Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a „Tehetséges fiatal” cím átadásával
összefüggő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:  2009. augusztusi testületi ülés keretében

Határozatról értesítést kap:
- „Tehetséges fiatal” és hozzátartozói
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa jegyzői irodavezető
- Irattár


