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a képviselő-testület 2017. december 15.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) 
EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot 
hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok szá-
mára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külte-
rületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendel-
kező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételre. A Program kidolgozásának és 2000-ben történt elindításá-
nak hátterében azok a kutatási eredmények álltak, amelyek már a felsőoktatási expanzió 
kezdetén kimutatták, hogy a kistelepülésekről származó diákok elfogadhatatlanul kis 
arányban jutnak be az egyetemekre, különösen az ún. „elit” szakokra. A társadalmi mobili-
tás elakadása – a méltánytalanságon túl – szőkíti az értelmiség utánpótlásának bázisát, 
így súlyosan veszélyezteti a tudásalapú társadalom kialakulását. A települési különbségek 
felerősödése a tanulási esélyegyenlőtlenség növekedésével tovább rontja a leszakadó 
térségek (és az ott élő emberek) kilátásait. A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany 
János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába 
nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanu-
lásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesí-
tése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. 
Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, 
matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanu-
ló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú közép-
fokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és 
a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek infor-
matikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A 
program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.  
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A programba kizárólag a települési önkormányzat delegálásával kerülhetnek be a tanulók, 
ami képviselő-testületi döntést igényel. A delegált tanulókat lehet, de nem kötelező havi 
ösztöndíjjal támogatni. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2016. december 12.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a helyi önkormányzat Képviselő-testületének határozatát 
- a nevelőtestület támogató nyilatkozatát 
- a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást 

és kollégiumi ellátást 
- a tanuló személyi adatlapját 
- az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését 
- a tanuló kézzel írt önéletrajzát 
- azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyikbe kéri a felvételét 
- a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát 
- az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan 
 

A pályázatot − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasz-
tott középiskola címére.  
Ebben az évben egy szülő jelezte, hogy szeretné, ha gyermeke az Arany János Tehet-
séggondozó Programban részt venne. 
Dukony Zsoltné 2651 Rétság, Korányi Frigyes utca 1. D lph. II/6. szám alatti lakos gyer-
meke, Dukony Vivien a borsosberényi Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola Szent Már-
ton Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója. A gyermeknek rokona és barátai már 
részt vesznek e programban, a képességeit osztályfőnöke is dicséri ezért kéri, hogy elvi-
ekben és lehetőség szerint anyagilag is támogassa a képviselő-testület Dukony Vivien 
továbbtanulását. 
  
A pályázat ösztöndíja 5 egymást követő tanulmányi évre (5x10 hónapra) kerül megállapí-
tásra. 
Jelen pályázat kifizetései a 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.  2023. évi költségvetést terhe-
lik. 
 

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2009. (XI.26.) számú és 281/2016. 
(XII. 6.) számú határozatával támogatott legutóbb az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban részt vevő diákot. 

3.) Jogszabályi háttér:  

- a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2015. (XI.23.) önkormány-

zati rendelete A szociális ellátások rendjéről 
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4.) Határozati javaslat: 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2017. (XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hátrányos Helyzetű Ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező kérelmet és a Szociális Bi-
zottság javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:   

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Dukony Vivien nyolcadik 
évfolyamos tanuló (an: Széplasz Helga) Rétság település képviseletében részt vegyen az 
Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvé-
tele idejére (maximum 5 tanévre, tanéven ként 10 hónapra) havi …………Ft ösztöndíjat 
és/vagy tanéven ként …………….Ft egyszeri szociális támogatást nyújt. A képviselő-
testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Dukony Vivien nyolcadik 
évfolyamos tanuló (an: Széplasz Helga) Rétság település képviseletében részt vegyen az 
Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani szá-
mára. 

 
Határidők: 
pályázat benyújtása: a képviselő-testületi ülést követő munkanap 
 
Felelősök: 
Pekáryné Mindszenti Csilla a pályázat kezelésére  
Fodor Rita Mária a kifizetésre     
                                                                                                                                   
Rétság, 2017. december 07. 

 
 
      dr Varga Tibor 
           jegyző  

 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

         dr. Varga Tibor 
             jegyző 




