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Tisztelt Bizottság!
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 69. fejezete (174. §) szabályozza.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.)
EMMI rendelet alapján 2015. szeptemberében pályázatot hirdetett helyi (települési és megyei)
önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban
kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A pályázatnak feltétele, hogy az önkormányzat csatlakozzon a programhoz, illetve
személyenként döntsön a támogatás formájáról.
A pályázat beadási határideje: 2015. december 10.
Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (III.27.)
számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint szabályozza a kérdést:
Általános iskolai tanulók támogatása
3. §
(1)
Azon tehetséges, 8. osztályos tanulók számára, akik hátrányos helyzetükből
adódóan középiskolai tanulmányaikat nehezen, vagy nem tudják folytatni, az
önkormányzat a Hátrányos Helyzetűek Arany János Tehetséggondozó Programja
keretében tanévenként maximum 5 tanulót támogat.
(2)
A támogatás pályázat útján, a szülő nyilatkozata és az iskola javaslata alapján
ítélhető meg.
(3)
A pályázatok lebonyolításával és elbírálásával a Képviselő-testület az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.
(4)
A támogatás mértéke a középiskolai tanulmányok idejére, legfeljebb azonban 5
tanévre, a tanulmányi hónapokra, havi 6.000,- Ft.
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A programban eddig két békési tanuló vett részt, Kovács Gusztáv Márk, aki jelenleg a
Szegedi Tudományegyetem Gépészmérnöki Kar 2. éves hallgatója, valamint Reszelő Zoltán az egri
főiskola 1. éves sportszervezés szakos hallgatója.
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 tanuló támogatását
javasolja, a másik két általános iskolában nem volt jelentkező.
Úgy gondoljuk, a program eredményesen szolgálja a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkózását, ezért kérem a T. Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására. A támogatás
forrása a szociális támogatások között kerül 2016-ban és a további években megtervezésre, összege
tanulónként évi 60.000 Ft.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
átruházott képviselő-testületi jogkörében eljárva az Arany János Tehetséggondozó
Programban (felvétele esetén)
1. Csatári Vivien Boglárka és
2. Tripe Balázs
részvételét a középiskolai tanulmányok idejére, legfeljebb azonban 5 tanévre, a tanulmányi
hónapokra havi 6.000 Ft-tal támogatja.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Deákné Domonkos Julianna elnök

Békés, 2015. november 20.

Deákné Domonkos Julianna
bizottsági elnök
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1. melléklet

JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATRA
Békés település
Önkormányzata Képviselő testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága átruházott képviselőtestületi jogkörben hozott ________/2015. (XII.1.) számú határozata:
Békés település Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Csatári Vivien Boglárka (név)
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bereczki Ildikó) Békés 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) 6.000 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. **
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez
készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő:

2015. december 10.

Felelős:

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2015. december 4.
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!
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