
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező   bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.10.09.
pénzügyi bizottság 2018.10.09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.10.10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.09.

A   napirendi     pont     rövid     tartalma: DMJV Önkormányzata 2007. óta támogatja a pályázatban
részt vevő diákokat 6.000,- Ft/hó összeggel. A tavalyi évben pályázók ( 3 fő) már 10.000,- fo-
rint/hó összegű támogatást kapnak. Az előterjesztés annak javaslatára irányul, hogy a koráb-
ban támogatást elnyert gyerekek is (5 fő) 10.000,- forint/hó összeget kapjanak. A támogatás
összegét a költségvetési rendelet 5.a melléklet 9.1 sora tartalmazza.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:      25950-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018.10.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.10.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018.10.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.10.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” részt
vevő tanulók szerződéseinek módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben pályázatot hirdetett helyi/kerületi önkor-
mányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepü-
lésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakó tehetséges,
nyolcadik osztályos tanulóinak a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában" való részvételre. A Program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehet-
séges diákok továbbtanulását. 

A     program     finanszírozása:
A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány magasabb normatívát biztosít
a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez – sok esetben – csatlakoz-
nak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított tanulmányi ösztöndíjjal vagy
szociális támogatással.

DMJV Önkormányzata 2007. óta támogatja a pályázatban részt vevő diákokat 6.000,- Ft/hó
összeggel. 
2017. évben 3 fő pályázott sikerrel és kap 2018. decemberétől 10.000,- forint/hó összegű ön-
kormányzati támogatást. 
Jelen előterjesztésben javasoljuk, hogy a programban már korábban – 2016-tól – jelen lévő 5
tanuló is megkaphassa  2018/19-es tanévtől a 10.000,- Ft/hó összeget, lévén, hogy 2007 óta
nem emelkedett a havi 6.000,- forintos támogatási összeg.
A támogatás összegét a költségvetési rendelet 5.a melléklet 9.1 sora tartalmazza.

A gyermekek adatainak védelme érdekében a korábban megkötött  szerződések, valamint
egyéb adataik nem kerülnek nyilvánosságra. 

A szerződések összegének fennmaradó része, valamint a szerződések véghatárideje egyé-
nenként változó, attól függően, melyik tanévben kötötték az eredeti szerződést. 

Az eredeti szerződést – adatok nélküli változatát – az előterjesztés melléklete, a szerződés
módosítását pedig a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság október 9-i ülésén tárgyalta
és 7 igen szavazattal támogatta azt. 
A pénzügyi bizottság az előterjesztést október 9-i ülésén tárgyalta és 5 igen szavazattal tá-
mogatta azt. 
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést október 10-i ülésén tárgyalta és 5
igen szavazattal támogatta azt. 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést október 9-i ülésén tárgyalta és 
5:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A fentiekre hivatkozva az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
……  /2018.     (X.     18.)     határozata

a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” részt
vevő tanulók szerződéseinek módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  2016/17-es  tanévtől
2017/18-as tanévig  a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” részt vevő tanulókkal megkötött támogatási szerződéseket a határozat
mellékletét képező szerződés-módosítás alapján módosítsa. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások aláírásá-
ra.

Felelős:   - a határozat közléséért: 
    a  polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
         a humán szolgáltatási osztály vezetője

       Határidő:    2018. november 30.

                    Izsák Máté s.k.    Tóth Kálmán s.k.
     az oktatási, kulturális, ifjúsági az ügyrendi, igazgatási és jogi
         és sportbizottság elnöke             bizottság elnöke

     Pintér Attila s.k.                                                     Hingyi László s.k.
        a pénzügyi bizottság                                 a gazdasági és területfejlesztési

  bizottság elnöke                                                       bizottság elnöke

                                        


