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107./XXX./2012.(II.27.) sz. határozat 

A Kuratóriumhoz Kovács Gyöngyi szülő (***), mint kiskorú Simon Júlia (***) 11.A 

osztályos tanuló törvényes képviselője, 2012. február 3-án kelt írásbeli támogatási kérelmet 

nyújtott be gyermeke angol nyelvből tett középfokú (B2) szóbeli nyelvvizsgája 11.300,-Ft 

azaz Tizenegyezer-háromszáz forint, valamint középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsgája 

10.900,-Ft azaz Tízezer-kilencszáz forint  vizsgadíjára. A kérelmező leveléhez mellékelte a 

nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolatait, valamint a szóbeli vizsgadíjról szóló, az ELTE 

Idegennyelvi Továbbképző Központ (adószám: 15308744-2-41) által 2011. október 9-én 

gyermeke nevére és lakcímére kiállított, 85762/2010 sz. számla, valamint az írásbeli 

vizsgadíjról szóló, a Debreceni Egyetem Központ (adószám: 15329750-2-09) által 2011. 

szeptember 23-án gyermeke nevére és lakcímére kiállított 9490009808 sz. számla eredeti 

példányait. A nyelvvizsga adatai: szóbeli vizsga – időpont 2011. november 7., a nyelvvizsga-

bizonyítvány száma: 1399432, amelyet az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ állított 

ki 2011. december 22-én; írásbeli vizsga – időpont 2011. október 15., a nyelvvizsga-

bizonyítvány száma: 1390025, amelyet a Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont állított 

ki 2011. november 16-án. 

A Kuratórium a támogatási kérelmet elfogadja és az abban igényelt támogatási összeget 

teljes egészében megítéli a következő feltételekkel: 

 a kérelmező a támogatást személyesen az alapítvány székhelyén, készpénzben, átvételi 

elismervény és a támogatás elszámolásaként a Vizsgaközpont/Vizsgahely által a 

nevére és állandó lakcímére kiállított számla eredeti példánya ellenében veheti át 2012. 

március 14-ig bezárólag; 

 Kérelmező egyúttal tudomásul veszi, hogy az átvételi elismervény fenti határidőig 

való aláírásának elmulasztása/megtagadása a kérelem alapján nyert támogatás 

elvesztését vonja maga után. 

A támogatás összegét: 22.200,-Ft azaz Huszonkettőezer-kettőszáz forintot az alapítványi 

vagyonból biztosítja, a támogatás-folyósítás ügyvitelére meghatalmazza Gaál Richárd tanár 

urat. 

A döntést támogatók/ellenzők aránya: 4:0. 

Kelt: Veszprém, 2012. február 27. 
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