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39./XIII./2009.(XII.8.) sz. határozat 

A Kuratóriumhoz a 36./XI./2009.(X.12.) sz. határozattal meghirdetett „Padányi Katolikus 
Gyakorlóiskola tanulóinak a 2008. szeptember 1-től 2009. november 30-ig tartó időszakban 
sikeresen tett közép-vagy felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsgája vizsgadíjának 
támogatása” pályázatkiírásra a 2009. november 30. határidőig a Padányi Katolikus 
Gyakorlóiskola négy tanulója nyújtott be pályázatot, a pályázók és adataik: 

1. Kovács Ágnes Laura 12.H osztályos kiskorú tanuló (...), törvényes képviselője 
Kovács Lászlóné (...), 
államilag elismert, középfokú, „A” és „B” típusú nyelvvizsga angol nyelvből: szóbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.06.09., bizonyítványszám: 1148947), írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.08.08., bizonyítványszám: 1158513), 

igényelt támogatás összege: 19.340,-Ft azaz Tizenkilencezer-háromszáznegyven 
forint, 

2. Kovács Mihály 12.A osztályos nagykorú tanuló (...), 
államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga német nyelvből: komplex 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.09.11., bizonyítványszám: 1165676), 
igényelt támogatás összege: 31.500,-Ft azaz Harmincegyezer-ötszáz forint, 

3. Léber Flóra Eszter 12.H osztályos nagykorú tanuló (...), 
államilag elismert, középfokú, „A” és „B” típusú nyelvvizsga német nyelvből: szóbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.08.10., bizonyítványszám: 1161916), írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.08.29., bizonyítványszám: 1168979), 
igényelt támogatás összege: 26.860,-Ft azaz Huszonhatezer-nyolcszázhatvan forint, 

4. Szabó Gergely 12.A osztályos nagykorú tanuló (...), 
államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből: komplex 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2009.06.12., bizonyítványszám: 1153472), 
igényelt támogatás összege: 18.900,-Ft azaz Tizennyolcezer-kilencszáz forint. 

A Kuratórium döntése: a pályázatokat megfelelőnek találja és kivétel nélkül elfogadja: a 
pályázó tanulóknak a pályázataikban megjelölt támogatási összeget teljes egészében 
megítéli, a következő egységes feltételekkel: 

 a Pályázó törvényes képviselője a támogatást készpénzben, átvételi elismervény és a 
támogatás utólagos elszámolásaként a Vizsgaközpont/Vizsgahely által a nagykorú 
Pályázó, illetve kiskorú Pályázó esetében törvényes képviselője nevére és állandó 
lakcímére kiállított pénzügyi bizonylat eredeti példánya ellenében veheti át 2009. 
december 22-ig bezárólag; 

 Pályázó egyúttal vállalja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak és 
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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 támogatások összegét, mindösszesen 96.600,-Ft azaz Kilencvenhatezer-
hatszáz forintot az alapítványi vagyonból biztosítja, a támogatás-folyósítás ügyvitelére 
meghatalmazza Gaál Richárd tanár urat. 

A döntést támogatók/ellenzők aránya: 5:0. 
Kelt: Veszprém, 2009. december 8. 

 Dr. Veress Gábor Kámánné Szőke Katalin Kaiser Lászlóné 
 a Kuratórium elnöke a Kuratórium tagja a Kuratórium tagja 

 Dr. Udvarhelyi Miklós Gaál Richárd  
 a Kuratórium tagja a Kuratórium tagja 


