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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium idén is pályázatot hirdet a tehetséges, nyolcadik 
évfolyamos tanulók részére, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában történő részvételre.  
Az öt éves program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges 
gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 
A következő tanévtől a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György 
Tagintézmény jelzése szerint kettő végzős tanuló, Csányi Fanni és Dicső Kornélia kívánja 
tanulmányait folytatni a programon belül. 
A pályázatot az önkormányzatnak kell benyújtania a választott középiskolának legkésőbb 
2011. december 10- ig. 
A pályázathoz csatolni kell Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének határozatát, 
amelyben dönt az érintett diákok elvi és anyagi támogatásáról. 
  
 
Határozati javaslat 
 

1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

a) Támogatja, hogy Csányi Fanni nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Tyirják 
Ágnes) Pásztó város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
biztosítani számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a 
tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

b) Támogatja, hogy Dicső Kornélia nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Palicsek 
Kornélia, gondviselő: Seres Ákosné) Pásztó város képviseletében részt vegyen 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
biztosítani számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a 
tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
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