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28./ 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 a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola három tanulója egyazon céllal 
pályázatot nyújtott be: a pályázó tanulók olasz nyelvből a Studio Italia Olasz 
Nyelviskolába (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.) 2009. augusztus 3-14., illetve 
augusztus 17-29-ig között tartandó, 40 órás nyári intenzív, nyelvtanfolyamára 
jelentkeznek – melynek célja az olasz nyelvi középfokú „C” állami nyelvvizsgára 
felkészülés – s ennek tanfolyamdíj-költségéhez igényelnek támogatást. A pályázó 
tanulók: 

1. Both Ambrus 10.R osztályos kiskorú tanuló (születési hely, idő: *** anyja neve: 
***, állandó lakcíme: ***, oktatási azonosítója: ***), törvényes képviselője: Both 
Gábor szülő (születési neve: ***, állandó lakcíme: ***, személyazonosító 
igazolványának száma: ***) igényelt támogatás összege: 42.000,-Ft azaz 
Negyvenkettőezer forint, 

2. Hernández Alfréd Marinn 10.R osztályos kiskorú tanuló (születési hely, idő: ***. 
anyja neve: ***, állandó lakcíme: ***, oktatási azonosítója: ***), törvényes 
képviselője: Tóth Laura szülő (születési neve: ***, állandó lakcíme: ***, 
személyazonosító igazolványának száma: ***) igényelt támogatás összege: 
42.000,-Ft azaz Negyvenkettőezer forint, 

3. Szatmári Anna Andrea 11.A osztályos kiskorú tanuló (születési hely, idő: ***. 
anyja neve: ***, állandó lakcíme: ***, oktatási azonosítója: ***), törvényes 
képviselője: Szatmáriné Szilágyi Andrea Mária szülő (születési neve: ***, állandó 
lakcíme: ***, személyazonosító igazolványának száma: ***) igényelt támogatás 
összege: 42.000,-Ft azaz Negyvenkettőezer 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 Pályázó törvényes képviselője nevére 
és állandó lakcímére a fentnevezett Studio Italia Olasz Nyelviskola által kiállított 
pénzügyi bizonylat eredeti példányba ellenében, valamint a nyelvtanfolyam 
elvégzéséről a Nyelviskola által kiállított tanúsítvány bemutatása mellett veheti 
át 2009. szeptember 1. és 10. között; 

 Pályázó egyúttal vállalja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak és 
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 126.000,-Ft azaz 
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Egyszázhuszonhatezer 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. 

 Dr. Veress Gábor Dr. Udvarhelyi Miklós Gaál Richárd 
  a Kuratórium elnöke a Kuratórium tagja a Kuratórium tagja 
 


