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Előterjesztés
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. októberi ülésére

Tárgy: Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2009/2010. tanév rendjéről 
szóló  24/2009.  (V.  25.)  OKM  rendelet  alapján  ismételten  pályázatot  hirdetett  helyi  (települési  és 
megyei) önkormányzatok számára  a  településükön  lakóhellyel  rendelkező  tehetséges  nyolcadik 
évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételére.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói  jogviszonyban  áll,  és  középiskola  kilencedik  évfolyamára  jelentkezik  abban  a 

tanévben, amelyen a pályázat kihirdetésre kerül, és 
b) b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű,
- a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási 
formájában  részesülő  átmeneti  nevelésbe  vett,  vagy  a  programba  történő  jelentkezés 
időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

- a  Gyvt.  40.  §-a  szerinti  gyermekjóléti  szolgálat  –  az  általános  iskola  és  a  szülő 
kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a 
rászorultság kérdésében annak alapján kell  döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt.  39. §-a alapján az 
érintett tanuló érdekében intézkednie.

Az  önkormányzatok  által  benyújtott  pályázatokat  az  Arany János  Programiroda  és  a  programhoz 
tartozó középiskolák közösen bírálják el. 
A  sikeresen  teljesítő  tanulók  megyéjük  Arany  János  Tehetséggondozó  Programot  működtető 
középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt és speciális program alapján készülhetnek 
fel a felsőfokú továbbtanulásra.
A pályázatot legkésőbb 2009. december 11-ig a település önkormányzata juttatja el  sz első helyen 
kiválasztott középiskola címére.

A  Csongrádi  Kistérség  Egyesített  Alapfokú  Oktatási  Intézménye  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola 
tagintézménye  nevelőtestülete  1  fő, csanyteleki  lakos,  Sovák  Andrea  8.  osztályos  tanuló 
támogatására tett javaslatot. 
A támogatás összege 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra havi 6.000,-Ft ösztöndíj, melynek fedezetét a 
képviselő- testület a település adott évi költségvetésében biztosítja.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. október 21.



Tisztelettel:
Kató Pálné
   jegyző

……/2009. (XI.  30.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételre

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete támogatja Sovák Andrea nyolcadik 
osztályos  tanuló  (szül.:  Szentes,  1995.  szeptember  22.,  anyja  neve:  Kecskeméti  Mónika, 
Csanytelek,  Tömörkényi  u.  42.sz.)  Csanytelek  település  képviseletében  részt  vegyen  a 
Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete vállalja, hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 
havi 6.000,-Ft (azaz: hatezer forint) ösztöndíj támogatást nyújt.

Végrehajtás határideje: 2009. december 11.
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Cseri Gábor igazgató Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye (Csongrád)
- Sovák Andrea Csanytelek, Tömörkényi u. 42.
- Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium igazgatója (Szeged)
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár


