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25./ IX./2009.(VI.2.) sz. határozat 

A Kuratóriumhoz a 17./VI./2009.(III.6.). sz. határozattal meghirdetett „Pályázat 
tehetséggondozás támogatásához (2009. március-május)” pályázatkiírásra a 2009. 
május 29. határidőig Knipli Judit szülő (születési neve: ***, állandó lakcíme: ***, 
személyazonosító igazolványának száma: ***), mint kiskorú Gansperger István Márk 
(született: ***, anyja neve: ***, állandó lakcíme: ***, oktatási azonosítója: ***), a Padányi 
Katolikus Gyakorlóiskola 9.A osztályos tanulójának törvényes képviselője, pályázatot 
nyújtott be, melyben gyermeke az élő német nyelv gyakorlását szolgáló, az iskola által 
szervezett diákcsere-programban való részvételének utazási, valamint kulturális 
program-költségeihez igényel támogatást 5.000,-Ft azaz Ötezer forint összegben . 

A Kuratórium döntése: a pályázatot megfelelőnek találja és elfogadja: a tanulónak 
a pályázatban megjelölt támogatási összeget teljes egészében megítéli, a 
következő feltételekkel: 

 a pályázó törvényes képviselője a támogatást készpénzben, átvételi elismervény 
ellenében veheti át 2009. június 12. határidővel; 

 az átvételi elismervény aláírásával a pályázó törvényes képviselője egyúttal 
vállalja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak, azaz 

o a támogatás utólagos elszámolásaként a törvényes képviselő nevére és 
állandó lakcímére kiállított pénzügyi bizonylatokat eredeti példányban 
eljuttatja a Kuratóriumnak 2009. június 12-ig bezárólag; 

o tudomásul veszi, hogy az átvételi elismervény fenti határidőig való 
aláírásának elmulasztása/megtagadása, valamint a tanulói jogviszony 
időközbeni megszűnése a pályázaton nyert támogatás elvesztését vonja 
maga után; 

A Kuratórium a támogatás összegét, 5.000,-Ft azaz Ötezer forintot az alapítványi 
vagyonból biztosítja, a támogatás-folyósítás ügyvitelére meghatalmazza Gaál Richárd 
tanár urat. 

A döntést támogatók/ellenzők aránya: 3:0. 
Kelt: Veszprém, 2009. június 2. 
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