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26./ 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 kiskorú Szabó Vivien 5.G osztályos tanuló (született: ***., anyja 
neve: ***, állandó lakcíme: ***, oktatási azonosítója: ***) törvényes képviselője: Soós 
Katalin szülő (születési neve: ***, állandó lakcíme: ***, személyazonosító igazolványának 
száma: ***) pályázatot nyújtott be gyermeke külön német nyelv tanulási költségeinek 
támogatásához azzal az indoklással, hogy a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanterve 
alapján ezen évfolyamon a pályázó tanuló csak egy idegen nyelvet – angol nyelvet –
tanulhat és a tanuló szívesen vállalja még egy idegen nyelv tanulását; a támogatási cél az 
alapfokú német nyelvvizsgára történő felkészítés, a célhoz megjelölt szolgáltató a 
European Bridge Hungary Kft. (8200 Veszprém, Március 15 u. 4/C), melynek 
nyelvtanfolyama heti két órában, összesen 70 órában, foglalkozásonként 1.200,-Ft tandíj 
mellett biztosítja az alapfokú német nyelvtudást és felkészít az alapfokú nyelvvizsgára. 
Az igényelt támogatás összege: 84.000,-Ft azaz Nyolcvannégyezer forint. 

A Kuratórium döntése: a pályázatot elfogadja, a pályázatban megjelölt támogatási 
összeget a tanulónak csak részben ítéli meg: 26.000,-Ft azaz Huszonhatezer forint 
erejéig nyújt támogatást a következő feltételekkel: 

 a pályázó törvényes képviselője az összeget csak utólagos támogatásként, 
készpénzben, átvételi elismervény ellenében veheti át akkor, ha a támogatás 
utólagos elszámolásaként a törvényes képviselő nevére és állandó lakcímére a 
European Bridge Hungary Kft. (8200 Veszprém, Március 15 u. 4/C) által kiállított, 
84.000,-Ft-ról szóló pénzügyi bizonylatot eredeti példányban a Kuratóriumnak 
eljuttatja, ennek határideje 2009. október 19; 

 az átvételi elismervény aláírásával a pályázó törvényes képviselője egyúttal 
vállalja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak: 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, 26.000,-Ft azaz Huszonhatezer 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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