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Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Az Arany János Tehetséggondozó Program célja az anyagilag hátrányos helyzetû 
diákok valamilyen irányú tehetségének kibontakoztatása , tehetségük katalizálása, 
esélyteremtés az érettségit adó középiskola sikeres elvégzéséhez. A speciális program 
többletfeladatainak fedezetére a Kormány magasabb normatívát biztosít a tanulók után 
a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez – sok esetben - csatlakoznak a delegáló 
önkormányzatok a tanulók számára biztosított havi 5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal 
vagy szociális támogatással. 
 
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel felvételijére a diákokat az 
önkormányzatok számára kiírt pályázat keretében – a diákok iskolája tantestületének szakmai 
ajánlására – az önkormányzatok (vagy kisebbségi önkormányzatok) delegálhatják, azzal, hogy 
havi 5000 Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújtanak (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 
hónapra) az érintett diáknak, vagy csak elviekben támogatja a tanulót az önkormányzat 
képviselõ-testülete a programban való részvételben, de anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki. 
Almási Jánosné a Koszta József Általános Iskola igazgatónõje  a T. Képviselõ-testülettõl  az 
alábbiakban felsorolt 8. osztályos tanulóik részére a fenti pályázat benyújtásához szükséges 
testületi határozati javaslatokat kéri: 
Lajos Nikolett, Nánási Attila, Szabó Márta és Panyik Tóth Dávid.  
A pályázat feltétele a határozati javaslat megléte. A pályázat beadási határideje: 2006. 
december 10. volt, de az igazgatónõ egyeztetett a pályázat kiírójával, mely szerint a 
dokumentumok utólag csatolhatóak a pályázatokhoz. 
Megyénkben a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium oktatja a pályázatot nyert tanulókat, s a 
program bemutatására 2006. november 28-án szerveztek nyílt napot. A szülõk az itt 
tapasztaltak alapján döntöttek a pályázat benyújtásáról. 
Az önkormányzattól nem kérik az ösztöndíj juttatását, csak az elvi támogatást a 
tehetséges gyermekeik pályázatához. 
A Koszta József Általános Iskola nevelõtestülete Lajos Nikolett, Nánási Attila, Szabó Márta 
és Panyik Tóth Dávid nevû tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételét támogatja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az alábbi  határozati javaslatot fogadja el. 
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Tárgy: Pályázat a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételre 
 
                                               HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Pályázat a Hátrányos 
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre vonatkozó 
elõterjesztést és a következõ határozatot hozza: 
 
1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
 
2. A: Támogatja, hogy Lajos Nikolett  a Koszta József  Általános Iskola  nyolcadik osztályos 
tanulója (anyja neve: Szabó Katalin) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben 
támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást  nem kértek. 
 
2. B. Támogatja, hogy Nánási Attila  a Koszta József  Általános Iskola  nyolcadik osztályos 
tanulója (anyja neve: Seres Katalin) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben 
támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást  nem kértek. 
 
2. C. Támogatja, hogy Szabó Márta  a Koszta József  Általános Iskola  nyolcadik osztályos 
tanulója (anyja neve: Dögei Julianna) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben 
támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást  nem kértek. 
 
2. D. Támogatja, hogy Panyik Tóth Dávid a Koszta József  Általános Iskola  nyolcadik 
osztályos tanulója (anyja neve: Rozgonyi Erika) Szentes város képviseletében részt vegyen a 
Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak 
elviekben támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást  nem kértek. 
 
A Képviselõ-testület felkéri a Koszta József Általános Iskola igazgatóját,  hogy a határozati 
javaslatokat küldje meg az Arany János Programirodának  
 
A határozatról értesítést kapnak:         
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Koszta József Általános Iskola  
4. Jegyzõi iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetõk 
5. Irattár   
 
Szentes, 2006. december 1. 

                                                                                                    
 
                                                                                                     Szûcs Lajos 
                                                                                                   alpolgármester 




