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TÁRGYSOROZAT

E!óterjesáés az egyes önkormányzati részvétellel működő társulások társuIási
tanácsaiba történő képviseleti delegálásra.

Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvéteI
támogatására.

Egyebek

- Kncstái Megtakarítási Prcgramban való Észvétel
- Szem,ődésmődasítás a Magyar Telekom NyRt-vel.

Nyírmeggyes,2O 1 4. december 3.
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JEGYZOKONYV

Készült: Nlrmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének a
Nlrmeggyesi Polgármesteri Hivatalában 20t4. november 20-án 15.00 órakor
tartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szőkéné Vadon Edit polgármester
Szondi Csaba képviselő
Balogh Sándorné képviselő
Jakab Melinda képviselő

Mee h ívottké n t : S ze gedi Katalin megbizott j e gwő

Szőkéné Vadon Edit polgármester megnyitotta a Képviselö:test[ilet rendkívüli
ülését, köszöntötte a megielent képviselőket, s megállapitotta, hogy az ülés
határozatképes.
Javasolta a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását, melyet követően a
Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
ülés napirendjét elfugadta a köv.etkezők szerint:

l.)Előterjesztés az egyes Onkormányzati részvétellel működő társulások
Társulasi Tanácsaiba történő képviselői delegálásról

2.)Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
támogatására (szóban)

3.)Egyebek

1. tsp. Előteriesztés az egyes Önkormánvzati részvétellel működő társulások
Társulási Tanácsaiba történő kénviseleti deleeálásáról.

Előadó: Polgármester

A Polgármester tájékoztatta.a képviselő-testtilet tagiait, hogy Nyírmeggyes
Község Onkormányzata több Onkormányzati Társulásban vesz résá, ezek:

- a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulás

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyej Szilárdhu|Iadék- gazdálkodási Társulás
- Szatmári Ivóvízminőség-javító OnkormányzaliTársulás
- Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás

A napirend előadója elmondta, hogy a" Önkormányzatokrészéről a társulásokba
a korábbiakban delegált képviselők megbízatása 2014. október 12. napjával
megszűnt, s ennek megfelelően szükségessé vált, hogy Nlrmeggyes Község
Képviselő-testíilete az Onkormányzat képviseletéről gondoskodjon a fenti
társulásokban.



A Polgármester kérte a testiiletet, hogy az előteryesztést tárgya|la meg és kiilön-
ktilön határozatba foglalt módon biztosítsa a képviseletét.

A javaslatait kiilön_kiilön szavazásta bocsátotta és megállapitolta, hogy a

Képviselő-testület 4-4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő döntés eket hozta :

NvíRM EGGyEs xözs Éc ön xonnnÁnyzer KÉ pvls Et_ó_resrü lerÉn e x

46t2o14.(x!. 2o.)

a Szatmári lvóvízminóség-javító Önkormányzati Társu!ás Társulási Tanácsába
történő delegálásról, és a delegált tag helyettesítéséről.

A Képviselő-testület:

1) a Szatmári lvóvízminősé.g-javító ÖnkormánpatiTársulás TársulásiTanácsába
Nyírmeggyes Község önkormányzat képviseletében Szőkéné Vadon Edit
polgármestert delegálja.

2) a Szatmári tvóvízminőség-javító ÖnkormányzatiTársulás TársulásiTanácsába
delegált Szökéné Vadon Edit polgármestert akadályoZatása esetén a
Tá rsulási Tanácsban Szond i Gsaba al polgármeste r helyettesíti.

A határozatot kapják:

1) Polgármester, AlpoIgármester (helyben)
2) Jegyző (helyben)
3) Szatmári lvóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás Elnöke

(székhe!yén)

NyíRMEGGyEs xözsÉc öruxonnnÁnyznr KÉpMsELó_TEsTülerÉruex

4712014. (x!.20.)

határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyel Szilárdhultadék-gazdálkodási Társu!ás
Társulási Tanácsába történő delegálásró!, és a delegált tag

helyettesítésérő!.



A Képviselő-testület:

1) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába Nyírmeggyes Község Onkormányzat képviseletében
Szőkéné Vadon Edit polgármestert delegálja.

2l a Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyei SzilárdhuIladék-gazdálkodási Társulás
Tanácsába delegált Szőkéné Vadon Edit poIgármestert akadályoáatása
esetén a Társulási Tanácsban Szondi Csaba alpolgármester helyettesíti.

A határozatot kapiák: l ,

1 ) Polgármester, Alpolgármester (helyben)
2) Jegyző (helyben)
3) Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyel, Szi|árdl.ulladék-gazdálkodási

Társulás Elnöke (székhelyén)

NyíRM EGGyEs xözsÉo öHxonnnÁnyzar KÉpvts E lő_resrü LETÉ NE K

48l2o14. (x1.20.)

határozata

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási lntézményi
Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról, és a delegált tag

he!yettesítésérő!.

A Képviseló-testület:

í) a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátá_sl lntézményi
Társulás Társulási Tanácsába Nyírmeggyes Község Onkormányzat
képviseletében Szőkéné Vadon Edit polgármestert delegálja.

2l a Szatmári Egyesített Szociá]is és Egészségügyi Alapellátási lntézményi
Társulás Társulási Tanácsába delegált Szőkéné Vadon Edit polgármestert 

é

akadályoáatása esetén a Társulási Tanácsban Szondi Csaba
alpolgármester helyettesíti.

A határozatot kapiák:

1 ) Polgármester, Alpolgármester (helyben)
2) Jegyző(helyben)
3) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási lntézményi

Társulás Elnöke (székheIyén)



NyíRMEGGyEs xözsÉc önxonuÁnyznr xÉpvlseló_resrülerÉnex

49l2o14. (x1.20.)

határozata

a Szatmári Többcélú Kistérségi Társu!ásiTanácsába történő delegá!ásról, és a
delegált tag heIyettesítéséről.

A Képviselő-testület:

í) a Szatmári TöbbcéIú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Nyírmeggyes
Község önkormánpat képviseletében Szókéné V,qdon" Edit polgármestert
delegálja.

2l a Szatmári Többcélú Kistérség! Társulás Társu!ási Tanácsába delegált
Szőkéné Vadon Edit polgármestert akadályoáatása esetén a Társulási
Tanácsban Szondi Csaba alpolgármester helyettesíti.

A határozatot kapiák:

1 ) Polgármester, Alpolgármester (helyben)
2) Jegyző (helyben)
3) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke (székhelyén)

2. tsp. Javaslat az Aranv János Tehetséggondozó Programban való
részvétel támogatására. (szóbeli)

Előadó: Polgármester

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testtiletet, hogy Beri Dominika a
Nlrmeggyesi Arany János Altalanos Iskola és Alapfoku Művészeti Iskola
tanulója jelezte továbbtanulási szándékát az Arany János Tehetséggondozó
Programban. Nagy Gusztáv, az Iskola lgazgatőja kéri a Képviselő-testiilet
támogatását abban, hogy az e|őbb említett tanuló közepiskolai tanulmányait a
Tehetséggondozó Program keretén belül folytathassa.
A napirend előadója elmondta, hogy Huszti Natália is kéri a Tehetséggondozó
Pro gramban való r ész:t ételének támo gatását.

Az ffintettek előzetesenhozzájárultak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.



A Polgármester javasolta, hogy Beri
ösáöndíjjal támogassák, Huszti Natália
sor.

Dominikát havi 6.000,- Ft összegű
támogatására csak elviekben kerüljön

Batoeh Sándorné (képviselő): Szerinte Beri Dominikát nem kell maximálisan
támogatni, mert az anyagi háttere ezt nemindokolja.

Jakab Melinda (képviselő): Véleménye szerint csak a tényleges.nyírmeggyesi
lakóhellyel rendelkező gyermekeket ttímogassák pénzösszeggel. Igy Huszti
Natáliát csak elviekben támogassák, Üivel tartózkodási helye nem
Nlrmeggyes.

Ezt követően a Polgármester javas|atait kíilön kiilőn szavazásra bocsátotta és
megállapitotta, hogy a Képviselő-testület 4-4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil a lövetkező döntéseket hozta:

NyíRMEGGyEs xözsÉe önxoRnaÁruyzar xÉpvlselő_resrürrÉruex

5012014. (x1.20.)

határozata

Beri Dominika Arany János Tehetséggondozó Programban va!ó részvételének
támogatásáró!.

A Képviselő-testület:

1) támogatia, hogy Beri Dominika, a Nyírmeggyesi Arany János Általános lskola
és Alapfokú Művészeti lskola nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja neve: Gere
Valéria) résá vegyen azArany János Tehetséggondozó Programban.

2) Nyírmeggyes Község Önkormányzat nevében vállalja, hogy azáltala delegált
diák számára a programban va!ó részvéte! idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíiat nyújt, és ennek
fed ezetét az éves ö n ko rmányzati kö ltségvetésé ben biztosítja.

3) fetkéri a Polgármestert, hogy a tanu!ó Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázalát és a jelen határozatot
az alábbi határidőre a tanu!ó áltaI első helyen kiválasZott középiskola részére
küldje meg.

Felelős: PoIgármester
Határidő: 2014. december 9.



A határozatot kapják:

1) Polgármester, Jegyző (helyben)..
2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ugyintézője (helyben)
3) Első helyen kiválasáott oktatási intézmény (székhelyén)

NyíRMEGGyEs xözsÉc öruronnnÁruyznr KÉpvlsEló-resrüLETÉNEK
t"'

5112014. (x1.20.)

határozata

Huszti Natália Arany János Tehetséggondozó Programba va!ó részvételének
támogatásáról.

A Képviseló-testület:

Nyírmeggyes Község Önkormányzata részéről Husái Natáliának, a Nyírmeggyesi
Arany János Általános lskola és Alapfokú Múvészeti lskola nyolcadik évfolyamos
tanulójának az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét csak F

elviekben támogatia, anyagitámogatást nem tud nyújtani számára.

A határozatot kapiák:

1 ) Polgármester, Jegyző (heIyben) 
..

2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ugyintézője (helyben)
3) Első helyen kiválasáott oktatási intézmény (székheIyén)

3. tsp. Egvebek

- Kincstári Megtakaríási Programban való részvéte!.

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testíilet tagjait a Kincstár Megtakadtási (,

Programról a polgármesteri végkielégítés láftzetéséhez. A Nyírmeggyes
Onkormányzata részére az AIIíarz Biáosítótól érkezett ajánlat a következőket
tartalmazza;



A biztosítási tartam kezdete: 2014. L2.0I.
A biaosítási tartam vége: 2019. 12. 0I.
Induló biztosítási díj havonta:31.857.- Ft

Ezt követően a Képviselő-testület a biztosítás meglötésével egletértett és 4 igen
szavazattal, ellenszayazat és tartózlrodás néllcül a következő döntést hozta:

NyíRMEGGyEs xözsÉc önronnnÁnvznr KÉpvlsELó_TEsTülerÉNer

5212014. (xl. 20.)
\"

határozata

a Ki ncstári Megta karítás i Prog ramhqn va ló,gészvétel ről.

A Képviselő-testület:

döntött arróI, hogy az Allianz Hungária Biáosítótársaság ajánIatát elfogadva a
,,Kincstái Megtakarítási Program" eInevezésű polgármesteri végkielégítés
biáosítással kombinált elő-takarékossághoz csatlakozik, , és a telepü!és
polgármestere részére életbiáosítást köt,

A határozatot kapják:

1 ) Polgármester, Jegyző (helyben) 
..

2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ugyintézője (helyben)
3) Allianz Hungária Biáosítótársaság (székhelyén)

- Szerződésmódosítós a Magvar Telekom NvRt-vel.

A Polgármester ismertette a Magyar Telekom NyRt. által megktildött Bérleti
szerződés 3. sz. módosítását.
A Képviselő-testiilet a szerződés módosításával egletértett és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózlrodás nélkül felhatalmazta a Polgármestert arr:a, hogy a

szerződés módo sítá sát aláiqa.

A Polgármester az ülést 16.45 per,cfur bezárta.
frJC.rLJ v,,L* L
Szőkéné Vadon"Éáit

polgármester
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száma: }|j9.:.k. .l..ro''o.

MEGnívÓ

Tisztelettel meghívom 2014. novembei ZO-an (csütörtökön) 15.00 órakor tartandó
Nyírmeggyes Község Önkormányzat képviseIő-testü let rendkívü li ütésére.

Az ülés helye: Nyírmeggyes, Polgármesteri Hivatal, Petőfi u 6],.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)

2|

Előterjesáés az egyes önkormányzati részvétellel működő társulások
Tanácsaiba történő képviselö delegálásáról.
Előadó: Szókéné Vadon Edit polgármester

Javaslat Arany János Tehetséggondozó Programba való
támog atás ára. (szób an)
Elóadó: Szókéné Vadon Edlt polgármester

Egyebek,

Nyírmeggyes, 2014. november 1 7.

ordft.Lr &?-.9(^- C'+
szökéné vadon Edit

polgármester

Társulási

részvétel

3)



Száma: .2o14.

ELÓTERJESZTÉS
- a képviseló testülethez -

Nyírmeggyes Község Önkormányzatának az egyes önkormányzati
részvétel lel m ű ködő társ u lások Társulási Tanácsaiba

történő képviseló delegátásáról
a"

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírmeggyes Község Önkormrá.nyzata szímos Önkormanyzati Trársulrásban vesz résá,
mely Tarsulasok folyamatos működéséhez sziikséges, hogy a tagönkormtínyzatok
biztosítsák képviselójtik jelenlétét az önkormrányzati választásokat követően is,
tekintettel arra, hogy az Önkormárryatok részéről a Társulasokba a korabbiakban
delegrált képviselők megbízaüís a 20l 4. október 1 2-ével megszűnt.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. éyi CLXXXIX. törvény
94.§.(2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Tarsulasi Tanácsot a üírsult
önkormányzatok képviselö testtileti által delegált tagok alkotjak. Az említett
rendelkezések és a korábban leírtaknak megfelelően szíikségessé vált, hogy
Nyírmeggyes Község Képviselő-testtilete az önkormrányzat képviseletéről
gondoskodjon a
- a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátrási Intézrnényi Társulásban,
- a Szabolcs-Szatrrrár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Tarsulrisban,
- a Szatmári Ivóvízrrrinőség-javító Önkormanyzati Trársulasban és
- a Szatmrári Többcélú Kistérségi Társulásban.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Tarsulási Megállapodas alapjan a
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulasban és a Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségtigyi Alapelláüísi Intézrrrényi Tarsulasban a tagokat az érintett
Önkormányzatok polgarmesterei képviselik, míg a Szabolcs-Szatmiár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazűlkodasi Társulás és a Szatrrrári lvóvízminőség-javító
Önkormányzati Tarsulás, megállapodasa a képviselők delegálására vonatkozóan
megismétli a Möw. 94.§.(2) bekezdésében foglalt rendelkezést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy a fentiek figyel az előterjesztést tátrgyalja meg, és a
határ ozat-tervezetben fo glaltakat

tó'í;,*U-! a-uu- C-lr
szőkéné vadon Edit

polgármester

Nyírmeggy e, 2014. november l 7.



HATliRozXr -TERVEZET

NyíRníEG,GyE§xözstúcö_rvronnnirwzara
r<Épvrsrr,O-rn§rüÉfrür

....,.n0!4. ( ) Kt számrú

narÁnozXrA
A Szatrrári lvó:'ry9o_ §fs-javíto Önt<ormanpati Tár§ulás ** Tanácsábatörténó delegtításáról, delegáIt:tagiel|JttesiteserOr

A Képviselő-testlilet
j\ 

'i i*,

1' a §zafuári lvóvíminóseg-javíó Önkormánlzati Tár§ulás Tár§ulá§i Tnácsába
Nyírmeggyes község Önkormánpat képviseletében szőkéné vadon &litpolgármestert delegálj a.

2' A Szatrnári lvóvízrrrinöség-javító Önkorrránpati Társutás Táísulási Tanácsába $
delegált Szökéné Vadon Rlit polgánnestert akadályoztatÁsa esetén a Trámulási
Tarrácsba Szondi Csaba alpolgármester helyetüesíü.

Eatáridő: folyamatos
Felelős : Polgármesúer

Nyírmeggye s, 20 ! 4. november

szőkéné vadon Eüt
polgrármester §zegedi lGtetin

megbízoujegy.ú
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NyiRLmGGyE§ rözsÉc öxronrvrÁr-ryar^q.
xÉrvrsur,ó-rnsrül,nrí,rqnr

.......n0l4.( ) Kt számrú

HArÁRozxrl

A Szabolcs-Szaftrar-Bereg Megyei Sziláídhulladék-gazdálkodási Tá§ulá§ Társulási
Tanácsaba történó delegálásáról,.delegált tag hetyetüesítéséről

A Képviselő-testiilet

1. a Szabolcs-§zafurár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkoűsi Társulás

Tár§ulási Tanácsába Nyírmeggyes község képviseletében

Szőkéné Vadon Edit polgármestert delegálja.

2. A Szabolcs-Szatnár-Bereg Megyei Szilárdhullanék-gazÁá|kodási Tarsulás

Trársulási Tanácsába delegált Szökéné Vadon Edit polgármestert akadályoztatísa

esetén a Társulási Tanácsba Szonü Csaba alpolgármestsr helyettesíti.

Hatáddő: folyamatos
Felelős : Polgármester

Nyírmeggyes, 20 1 4. november

§zőkéné vadon Edit
polgármester

Szegcui Katalin
megbízottjegyú



HAT.liRozAT -TER\rcZET

NríRMEGGyEs rözsÉc önronuÁmyznre
xnpvrsnr.,ó-rBslü,nrÉxpr

.......n014. ( ) Kt számri

rrnrÁnoz^T^

A §zafuúri Egyesített Szociális és Egész§égügyi Alapelláüsi Intézrrényi Társulás
Táísulási Tanácsába történö delegálásáról, delegált tag helyettesítéséröl

A Képviselő-testiilet
,1 t\

a Szafuári Egyesített Szociális és Egészségügyl Alapelláüási Intézrrrérryi

Táí§ulás Társulási Tanácsába Nyírmeggyes község Önkornanyzat

képviseleében Szökéné Vadon Edit polgármestert delegálja.

A Szatnuári Egyesített Szociális és Egészségugyt Atapellátási Intézínényi

Társulás Társulási Tanácsába delegált Szökéné Vadon Edit polganrrestert

akaúálYoztatása esetén a Társrrlasi Tanácsba Szondi Csaba atpolgármester

helyettesíti.

Ilatáridő : folyalrratos
Felelős : Polgármester

Nyírmeggyes, 2014. november .....

1.

§zókéné vadon Edit
polgármester

§zqedi IGtalin
megbízott jegyző



IIATÁRozltí -TERYEZET

Nyfu MEGGyE§ xözsÉc öxxonu§wz.lru
xÉpvrsor,ó_rpsrinnrÉxpr

.......DOt4. ( ) Kü számri

mrrinoanlll
A Szaímári Többcélú Ki§terségi Tár§ulás Társltási Tarrácsába történő delegáltásáól,

delegrátt tag Üeiyetiesítéséról

A Képviselő-testület

1. a Szafinári Többcélú Kistérségi Társulás Tár§ulási Tanácsába Nlrmeggyes
KÖzség Önkormányzat kepviseletében Szökéné Vadon Edit polgármestert

delegálja.

2. A Szatrrfui Többcéhl Kistétségi Társulás Társulási Tanácsába delegált t
SzÖkéné Vadon Rlit polgá,rmestert akadályoztatásaesetén a Társutási Tanácsba

Szondi Csaba alpolgármester helyettesíti.

Ilatáridő: folyamatos
Felelós : Polgármester

Nyírrreggye s, 2014. november ., ..

szőkéné vadon Eüt
polgrármester

§zeledi Katalin
megbfuottjQgyző
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Polgármesteri Hivatal

SzőxrNE VaooN Eorr
polgármester asszony
részére

NYÍRMEGGYES
Petőfi Sándor utca 6.

4722

Nyírmeggyes, 2014. november. 12.

Iktatószám: 94 /2014

Ugyintézőnk: LőrinczMihályné

Tisztelt Polgdrmester Asszony !

Iskolánkból az alábbi tanuló jelezte

Tehetséggondozó Programra
továbbtanulási szándékat Arany János

- Beri Dominika
(szül.: Debrecen, 2001.02.10., a.n.: Gere Valéria, l.c.: 4722Nyírmeggyes, Dózsa utca
47.)

Tisáelettel kérem a Képviselőtestíilet támogatását abban, hogy nevezett tanulónk
középiskolai tanulm ány ait a Tehetséggon dozó Programban folytathassa.
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1. sz. melléklet

település

Önkormányzatí/.............. ............Nemzetisegi Önkormányzati Képvíselő.

testüIeé nek...... ... ...... szám ú h atározata :

.;;;;;;;,;;;; teePüés -T:iJffi::1'n:' Tffil:fi,
hogy... .....(név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja

neve:..,... .....,,....)... .,...,....település képviseletében

részt vegyen az Arany János Tehetseggondozó Programban.' ,

Az önkormányzat vátlalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére

(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) ...... Ft havi ösáöndíjat és/vagy tanévenként

....... Ft egyszeri szociális támogatást* nyújt. A képvisel&testület

ennek fedezetét a telepüIés köItségvetésében biztosítja.

vagy

Az önkormányzatlkisebbségi önkormányzat elvíekben émogatja a tanulót, anyagi ámogatást nem

tud nyújtani számára. *

,Fetkéria polgármesteűkisebbségi önkormányzatvezetQét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó

programba történó jelentkezéshez készült pályárzaát és a jelen határozatot az alábbi határidÖre a tanuló

által az e|só helyen kiválasáott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2014, december 9.

Felelős: ..,...polgármester/nemzetiségiönkormányzalvezetője

Dátum

Aláírás

Kériük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázaához szülessen külön

határozat.
* Kérjük, hogy a *gat és, **-gal jelölt résznél aláhtizással ielöliék meo, hogy mely változatot

választják, illetve a *galjelölt résznél egyidejúleg mindkét támogatás is aláhúzhatÓ!



2. sz. melléklet

-N EVELÓTESTÜLET| NY]LATKOZAT

h.

nt.l.}JlVnrgg.gl*, Aí-.q$t [áxc.+.. lz.ig]á"§s §§[p?- &..Ah"bQ..^ U[*ü' 
.

az AranyJános Tehetséggondozó Programban való részvét"Üi - 
" 

rOÜ.'...i§ ..4.g,,.,....

án tartott nevelótestületi értekezlet döntése alapján - támogatja.

Dátum: Nyl.^99 yes, LOtl^ lt , ÁL,

,á*

/

'.:nöxuunt"rö

K '9ó;

6fiY Jat

.§ Múv

ffi
W

(r(
_c'it' .O,F.
a
o..o

/a\,
8,fr9aEo
iE"



3. sz. melléklet

szulo! NY|LATKoZAT

Hozzőlárulor., hogy gyerm"t".,&.[i.,,De*inr.f.q,.,.. (név) (a gyermek születési helye,

ideje§eb f%c.(t}.|.,.L.Ool.,,Q..4;.,/.9.,, ,,..,) részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó

Programban. Tudomásul veszem, hogy az 5 éves programban a kol§giumi'bentlakás kötelezó, és a

tanulóknak sikeres iskolai előrehaladásuk érdekében havonta egy hétvégét a kollégiumban kell tölteniük.

A pályázati kiírásban foglaltakat megismertem és elfogadom. Gyermekemet tanulmányai során

lehetöségeimhez mérten maximálisan támogatorn.

Dátum:N.llr,,neg ?yG, lotl4, ,U, 
^2 

,



4. sz. melléklet

A TANULÓ szennÉLY ADATLAPJA

Születési nery, .O eb. r. Sa,a.er,*í.

Anyja neve : . Caar.*,- . V. g2á r: r-. .e,-., . ., .,

telepulés:,.N,q 'L,r.í,íl, eq.q H. 9§.
utcalházszá.,1O,;.*á í....utn.o . h.L.
irányítószám,...,h.Y. 2-.L. .....

Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település:

utcalházszám:

irányítószám:

Telefonszám,.Q.Q. :,?, Q. : .5 8.h,.. ..,BI. :.5 L ... ..

Áftalános iskolájának n"u",Nlir*.e.9,9!§*9|...Ar.+nl,Jo.ncr r-A?to).iogg..e€..A?*e.|rLÜ..V.)-vJsx.L
a^",hlh. Vr,i*-pq r!Fs,..?Á.§j-...S,..r,,..,lcq 6. lsüo Zo-
telefonszám 

^, 
..h.\..J.ta}$. : .80O,

osztályfónök n"u",S.u d oh*r i... . $dno.0.n*
Tan u lói azonosító s.ara, . . . Yd h. a 5.3. l G.t.lr.k . .

Dátum: l,J9|rur,e7 x26, 21,1l+ , )Á , l2 ,

tanuló

y-r:,'.lk *s=*



5. sz. m_elléklet

Atr Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő középiskolák kÖzÜl az
alábbiakba kérem felvételemet*:

E lsó h elye n : 
í; tfi .', *lcr".d. . 6,]rn.n d r.i,, .,.l,+,-Q+b.re*,.-,n

n' 
*.Bi, .J..l..-no. 

[unr,+i,+i.*+l* 
.._T_ ["..i2{i*..-*n--, 

t-r,|""32LJ=o
Második neyen :,f;í.t.í

Harmadik helyen:...

oatum:.Nyl f,*.???y.e.p/ LO)l^, )Á, )2-,

szüló (gondviseló)

§g,"oJ C,1,^§ill:pn
szü6 (§ondviselő)

í\u D*út,
a tanuló aláírása

*A tanulók a legnagyobb esétlyel saját megyéjük középiskolájába és kollégiumába nyerhetnek felvételt,



JELEN,LÉrr ív

A KéprerJ6-t tület201{. novcmbcr 20-án 15.00 órli trezdettel tartott rendkívüli ülé§rót

1) §ufirÉné Vgdon .Edit. p§úrnertcr

2.) §trondt Ccaba atp§ánnester

3.) Jatrrb Melinda

a.) Belogh Súndorné

5.) Rácz Ferenc

6.) I}r. Gcrgcly,,llíiklós,

?.) fiw §{bor .

8.} §zcgcdi Ketelin mb. |egrz6

9J Bírsony Éve jqműk6nyweuet6

10.)

11.)

a$el.,u' 8,-éC* C4-
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