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73./XXV./2011.(VI.1.) sz. határozat 

A Kuratóriumhoz a 60./XX./2010.(XI.24.) sz. határozattal meghirdetett, a „Padányi Katolikus 
Gyakorlóiskola tanulói számára, a 2009. szeptember 1-től 2011. június 30-ig tartó időszakon 
belül eredményesen letett közép- vagy felsőfokú, „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsga 
utólagos vizsgadíj-támogatására” pályázatkiírásra a ötödik, 2011. május 31-i határidőig a 
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola öt tanulója nyújtott be pályázatot. A pályázók és adataik: 

1. Bicsák Nikolett 12.H osztályos nagykorú tanuló (***), 
államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga német nyelvből: szóbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.03.05., bizonyítványszám: 1322908), írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.04.02., bizonyítványszám: 1333205), 

igényelt támogatás összege: 25.800,-Ft azaz Huszonötezer-nyolcszáz forint, 

2. Halmay Gábor 12.A osztályos nagykorú tanuló (***), 

államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből: komplex 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.03.26., bizonyítványszám: 1333095),  

igényelt támogatás összege: 22.500,-Ft azaz Huszonkétezer-ötszáz forint, 

3. Hatvári Viktória 12.H osztályos nagykorú tanuló (***), 
államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga német nyelvből: szóbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2010.09.17., bizonyítványszám: 1280872), írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.04.02., bizonyítványszám: 1333092), 

igényelt támogatás összege: 22.700,-Ft azaz Huszonkétezer-hétszáz forint, 

4. Riz Dániel 12.A osztályos nagykorú tanuló (***), 

államilag elismert, felsőfokú, „B” típusú nyelvvizsga német nyelvből: írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.03.05., bizonyítványszám: 1324983), szóbeli 
nyelvvizsga-bizonyítványt még  szerezte meg, 
a pályázó tanuló kísérőlevélben tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy jelentkezett 
német nyelvből  felsőfokú szóbeli nyelvvizsgára, melyre 2011. június 8–15. között kerül 
sor, s amennyiben az sikeres, teljesíti a pályázati feltételeket, 

igényelt támogatás összege: 27.800,-Ft azaz Huszonhétezer-nyolcszáz forint. 

5. Szabó Rita 12.A osztályos kiskorú tanuló (***), törvényes képviselője Szabóné Czifra 
Melinda szülő (***), 
államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből: szóbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.04.08., bizonyítványszám: 1337745), írásbeli 
nyelvvizsga (Vizsgaidőpont: 2011.03.05., bizonyítványszám: 1326773), 

igényelt támogatás összege: 24.900,-Ft azaz Huszonnégyezer-kilencszáz forint. 

A Kuratórium döntése: Riz Dániel 12.A tanuló pályázatát elfogadja és az abban igényelt 
támogatási összeget teljes egészében megítéli azzal, hogy a kifizetés feltétele a 
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megszerzett német felsőfokú szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása 2011. július 
29-ig, a határidő jogvesztő; míg a többi  tanuló pályázatait elfogadja és az azokban 
igényelt támogatási összegeket teljes egészében megítéli a következő egységes 
feltételekkel: 

 a Pályázó (kiskorú Pályázó esetében törvényes képviselője) a támogatást személyesen 
az alapítvány székhelyén, készpénzben, átvételi elismervény és a támogatás 
elszámolásaként a Vizsgaközpont/Vizsgahely által a Pályázó nevére és állandó 
lakcímére kiállított pénzügyi bizonylat eredeti példánya ellenében veheti át 2011. 
június 24-ig bezárólag; 

 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 123.700,-Ft azaz 
Egyszázhuszonháromezer-hétszáz forintot az alapítványi vagyonból biztosítja, a 
támogatás-folyósítás ügyvitelére meghatalmazza Gaál Richárd tanár urat. 

A döntést támogatók/ellenzők aránya: 5:0. 
Kelt: Veszprém, 2011. június 1. 
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