
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 29-i zárt ülésére 

 

 
Előterjesztés címe és tárgya:  
Tanuló elvi támogatása a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 
programjában való részvétel tekintetében 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

1.)  46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az 
Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program 
támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése 
részletes szabályairól 

2.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 
8.) EMMI rendelet   

 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Gulyás Györgyné köztisztviselő 

 
 
 
 



Tisztelt Képviselő- testület! 
  

Az etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, 
Magyar u. 2.) támogatási kérelemmel fordult Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 
Képviselő- testületéhez a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban (továbbiakban: AJTP) való részvétel  elvi támogatása érdekében Váradi Vivien 
(Budapest, 1999. 06. 10. a. n.: Kovács Apollónia) göböljárási tanuló számára. 
„A programba jelölhető minden valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű – a családi 
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelembe vett, ill. olyan tanuló, aki után 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak; vagy a törvényes felügyeletet gyakorló 
szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy az osztályfőnök által 
bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott – tehetséges diák, akinek a 
hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit 
kibontakoztassa”.  (Idézet a pályázati kiírásból) 
A fent leírtaknak alapján, a jelentkező családi helyzetét és szociális körülményeit figyelembe 
véve kérem a Képviselő- testületet támogató határozatának meghozatalára. 
Az alábbi határozati javaslatban szereplő tanuló AJTP-ban való részvételét elviekben 
támogatom. 
Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát. 
 
Tisztelettel:  

  Oláh Gyárfás 
  polgármester 

 
Alcsútdoboz, 2013. november 18.    
 
Határozati javaslat: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
…/2013. (XI. 29.) számú határozata 

a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi 

támogatásáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi támogatást 
nyújt Váradi Vivien (Budapest, 1999 06. 210 édesanyja: Kovács Apollónia) nyolcadik 
osztályos tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételéhez 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot megküldje az etyeki 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 
2.) részére. 
 
Határidő: 2013. november 30. 


