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Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI
rendelet alapján pályázatot hirdetett helyi önkormányzatok számára a településükön élő tehetséges,
nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban (a
továbbiakban: Program) való részvételre.
A Program célja, hogy a hátrányos szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők
tehetséges gyermekei számára egyenlő esélyeket biztosítson a továbbtanulásra, a versenyképes
tudás megszerzésére. A Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a - valamilyen szempontból hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak,
nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való
eredményes felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a Programhoz tartozó középiskolák bírálják el és a
pályázatok eredményéről tájékoztatják a jelentkezőket.
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető
középiskolájába nyerhetnek felvételt és speciális 5 éves program alapján készülhetnek fel a
felsőfokú továbbtanulásra. A képzés időtartama alatt kötelező a kollégiumi ellátás igénybe vétele,
ezért elsősorban vidéki tanulók pályáznak.
A Programban történő részvételre a diákokat pályázat keretében – a nevelőtestület szakmai
ajánlására – a helyi önkormányzatok delegálhatják azzal, hogy az érintett tanulóknak a programban
való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) ösztöndíjat nyújtanak, és/vagy
tanévenként egyszeri szociális támogatást nyújtanak vagy csak elviekben támogatják a diákokat az
önkormányzatok képviselő-testületei, de anyagi támogatást nem tudnak nyújtani nekik.
A 2015/2016. évi pályázati felhívásra két debreceni lakóhelyű tanuló nyújtott be pályázatot,
teljesített sikeres felvételi vizsgát, így a Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat havi 10.000,forint ösztöndíjjal támogatja őket.
A 2016/2017. évi pályázati felhívásra az Önkormányzathoz egy tanuló törvényes képviselője
nyújtott be kérelmet gyermeke Programban történő részvételének támogatását kérve.
Nagyné Gál Erika, Nagy Krisztina, a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulójának törvényes képviselője megküldte a szakosztály részére a tanuló pályázatát a
szükséges mellékletekkel együtt, és kérte a képviselő-testület támogatását az ügyben.
A pályázatból kiderül, hogy Nagy Krisztina rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanuló. Kiemelkedően jó képességű, példás szorgalmú diák, aki az előző tanévekben kiváló
tanulmányi eredményeket ért el. Tehetségesnek bizonyult irodalom, történelem, biológia, földrajz
tantárgyakból, két idegen nyelven tanul. Gondolkodását logikus következtetés jellemzi, szóbeli
kifejezőképessége fejlett, írásbeli kifejezőképessége világos, pontos, munkatempója gyors. Az
iskola közösségi életében is aktívan részt vesz, feladatokat vállal.
A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola nevelőtestülete támogatja Nagy Krisztina részvételét a
Tóth Árpád Gimnáziumban folyó Arany János Tehetséggondozó Programban.
Figyelembe véve Nagy Krisztina rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a
Humán Főosztály a pályázat benyújtását havi 10.000.- Ft ösztöndíj támogatása mellett javasolja.
Sikeres pályázat esetén a támogatás a 2016/2017. tanévtől kezdődően esedékes, maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra, melyet DMJV Önkormányzatának a 2016-2021. évi
költségvetéseibe szükséges betervezni.

A pályázatot a települési önkormányzatnak kell eljuttatnia a kiválasztott intézmény címére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2)
bekezdése és 107. §-a alapján, figyelemmel a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletre
1./ támogatja Nagy Krisztina, a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola nyolcadik osztályos
tanulója pályázatának benyújtását az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany
János Tehetséggondozó Programba.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a határozatot a Tóth Árpád Gimnázium
igazgatójának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
3./ Sikeres pályázat esetén DMJV Önkormányzata vállalja, hogy az általa támogatott Nagy
Krisztina részére a 2016/2017. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre, a szorgalmi időszak 10
hónapjára havi 10.000.-Ft ösztöndíjat nyújt, melyet az Önkormányzat 2016., 2017., 2018., 2019.,
2020. és 2021. évi költségvetéseiben biztosít.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott ösztöndíj
biztosításához szükséges fedezetet a költségvetések készítésénél tervezze be.
Határidő: a költségvetések tervezetének elkészítése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. december 2.

Dr. Papp László
polgármester

