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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 2005-2010. között a „Sipos Gyula Tehetséggondozó
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” keretében nyújtott támogatást azoknak a tehetséges
tanulóknak, akik Dombóváron, a városkörnyéken vagy a dél-dunántúli régióban éltek,
jó tanulmányi eredménnyel rendelkeztek és tanulmányaikat valamelyik dombóvári
középiskolában kívánták folytatni, valamint valamelyik kollégiumba is beköltöztek. A
tehetséggondozó programot a képviselő-testület a 492/2010. (XII.30.) számú
határozattal megszüntette, mivel a programra jelentkezők száma jelentősen visszaesett,
és a költségvetésében a programra szánt összeggel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra elkülönített keretet növelte.
Az utóbbi években a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumba jelentkezők száma
Dombóváron és a városkörnyéken is csökkent, a tanulók előnyben részesítik azokat a
régiós középiskolákat, amelyek részt vesznek az Arany János Tehetséggondozó
Programban, így Tolna megyében a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégiumot, Baranya megyében a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumot, Somogy
megyében pedig a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumot. Az Arany János
Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok speciális program alapján
készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra, emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi
oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és
képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek
részt, C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást és ECDL
számítástechnikai vizsgával egyenértékű informatikai tudást, továbbá térítésmentesen
gépjármű-vezetői jogosítványt szerezhetnek.
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium a dombóvári tehetséges diákok megtartása
érdekében szeretne egy ösztöndíjat is nyújtó tehetséggondozó programot indítani a
2016/2017. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben, amiben a tanulók részvétele
rászorultsághoz és tanulmányi eredményhez kötött. A tehetséggondozó program
megvalósításához az iskola igazgatója az önkormányzat együttműködését és anyagi
támogatását kéri a mellékelt levélben.
A tehetséggondozó programot a gimnázium mellett működő Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumért Alapítvány működtetné. Az elképzelés szerint a programban részt vevő
tanulók pályázat útján kerülnek kiválasztásra az általános iskolák 8. osztályos tanulói
közül. Az a tanuló pályázhat, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
60.000,-Ft alatti – előnyt élvez, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult –, emellett a tanulmányi átlageredménye az általános iskola 7. évfolyamán és
a 8. évfolyamon félévkor 4,00 felett van (az átlag számításakor egyes tantárgyak nem
lennének figyelembe véve, pl. ének-zene, testnevelés). A javaslat szerint a pályázat a
naptári év elején lenne meghirdetve, első alkalommal 2016. február 1-jei jelentkezési
határidővel annak érdekében, hogy a pályázatok bírálata legkésőbb 2016. március 1-ig
megtörténjen és annak eredményéről a pályázók még a középiskolai beiratkozás előtt
értesüljenek. A pályázati felhívást az Alapítvány hirdetné meg, a benyújtott
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pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálná el egy általa elfogadott vagy az alapító
okiratában rögzített, nyilvános eljárási rend szerint.
A tehetséggondozó programban résztvevő tanulók a pályázat kiírását követő tanévben
10 hónap időtartamra havonta 10.000,- Ft összegű juttatásban (ösztöndíjban)
részesülnek, amit az Alapítvány folyósít. A juttatás a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 3.1. és 3.3. pontja alapján
adómentes bevételnek minősül. Az ösztöndíj a következő tanévben akkor kerül
folyósításra, ha a tanuló a tanév végén legalább 3,5 tanulmányi átlagot ér el, ezzel is
ösztönözve a diákokat a jobb eredmény elérésére és a folyamatos tanulásra. Az
ösztöndíj mellett a tehetséggondozó programban résztvevő tanulók részére az iskola
lehetővé tenné az ECDL tanfolyam elvégzésének lehetőségét, egy választott nyelvből
többletórákat és nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot biztosítana, illetve a tanulók mellé
a nevelőtestületből egy mentort jelölne ki, aki a gimnáziumi tanulmányaik alatt
segítené őket. Amennyiben az Alapítvány forrásai erre lehetőséget adnak, a
programban résztvevő diákok gépjármű-vezetői jogosítványának megszerzéséhez is
hozzájárul.
Javasolt három, Dombóvár közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, ténylegesen életvitelszerűen itt élő tanuló
tehetséggondozó programban való részvételének támogatása azzal, hogy az ösztöndíj
fedezetét az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az
Alapítvány részére a vele és a Gimnáziummal kötött háromoldalú együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint. Az önkormányzat a tanulók kiválasztásában, azaz a
pályázat kiírásában és bírálatában nem venne részt, ugyanakkor a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatott Alapítványt beszámolási kötelezettség
terhelné. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a program közzétételében,
hirdetésében az önkormányzati támogatást is fel kell tüntetni.
A felmenő rendszerben bevezetendő tehetséggondozó programban a 2019/2020. tanév
végéig az önkormányzat kiadása az alábbiak szerint alakulna:
Év

9. évfolyam
(fő)

10.
évfolyam
(fő)

11.
évfolyam
(fő)

12.
évfolyam
(fő)

2016. évben
2016/2017.
tanév
(szept.-dec.)

3

-

120.000
-

-

2017. évben
2016/2017.
tanév (jan.jún.)
2017/2018.
tanév
(szept.-dec.)

Támogatás
(Ft)

120.000
420.000

3

-

-

-

180.000

3

3

-

-

240.000

2018. évben

720.000
3

2017/2018.
tanév (jan.jún.)
2018/2019.
tanév
(szept.-dec.)

3

3

-

-

360.000

3

3

3

-

360.000

2019. évben
2018/2019.
tanév (jan.jún.)
2019/2020.
tanév
(szept.-dec.)

1.020.000

3

3

3

-

540.000

3

3

3

3

480.000

3

3

720.000

2020. évben
2019/2020.
tanév (jan.jún.)

3

3

A Gimnázium először négy évre tervezi a program bevezetését, a 2019/2020. tanévben
fejezik be gimnáziumi tanulmányaikat az első támogatott diákok, ezért ekkor javasolt a
tehetséggondozó program felülvizsgálata, eredményeinek és hatékonyságának
áttekintése. A felülvizsgálattól függetlenül a tehetséggondozó programban résztvevő
diákok részére gimnáziumi tanulmányaik befejezéséig biztosítani indokolt az
Alapítvány által folyósítandó ösztöndíj fedezetét, tehát a támogatást mindaddig
biztosítaná az önkormányzat, amíg a tanulmányaikat 2019/2020. tanévben megkezdő
támogatott diákok a gimnáziumot be nem fejezik.
A dombóvári önkormányzat mindig is nagy figyelmet fordított a városi középiskolákra
annak érdekében, hogy az általános iskolát befejezők helyben tudják folytatni
tanulmányaikat. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzati erőfeszítéseket az állami
intézményfenntartó nem tudja pótolni, így szükség van önkormányzati segítségre,
közreműködésre.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy támogassa a
tehetséggondozó program megvalósítását.
Határozati javaslat
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány által a 2016/2017. tanévtől indítandó
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Programot.
A képviselő-testület vállalja, hogy a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben
gimnáziumi évfolyamonként legfeljebb három, Dombóváron lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban tanuló diák
részére a tanév időtartama alatt (10 hónapra) folyósítandó 10.000,-Ft/hónap összegű
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juttatás fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja és vissza nem térítendő
támogatásként a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére átadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumért Alapítvánnyal és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziummal a program
megvalósításáról és támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodás
megkötésére azzal, hogy a megállapodásban rögzíteni kell a támogatás nyújtásának és
felhasználásának feltételeit. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a program
közzétételében, hirdetésében az önkormányzati támogatást is fel kell tüntetni.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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