
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

Tárgy: Javaslat komplex pályázati 
rendszer kidolgozására 
kulturális, oktatási területen. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 30/2010 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza a Képviselő-testület által a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra átruházott döntési hatásköröket 

Az átruházott hatáskör alapján többek között az alábbiakban dönthet a bizottság: 
- az erdei iskolákra és a nyári táborokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról, 
-a pályázati úton megnyerhető pénzügyi alap odaítéléséről, 

a mindenkori költségvetési rendeletben részére meghatározott céltartalék 
felhasználásáról, 

- helyi pályázatok szövegének elfogadásáról, 

Ahhoz, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megfontolt, objektív tényekkel 
megalapozott döntéseket hozhasson az átruházott döntési hatáskörébe tartozó pénzeszközök 
felhasználásáról, szükségessé vált egy komplex pályázati rendszer kidolgozása a sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális és oktatási területen. 

A komplex pályázati rendszer keretében készültek el a pályázati kiírások az alábbi 
témakörökben: 

- az erdei iskolák és nyári táborok pályázati rendszerben - évi egy alkalommal - történő 

támogatása oly módon, hogy az akkreditált erdei iskola prograrnon résztvevő, illetve 
vándortábort szervező oktatási intézmények pályázatának elbírálása 1,2%-os szorzóval 
történjen. 
- a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok 
pályázati - rendszerben történő támogatása azzal, hogy a támogatási összeg maximum 
15%-a használható fel étkezésre. 
- a Kőbányán élő alkotók- írók, költők, fotográfusok, előadók, stb. - támogatása. 
- ösztöndíjpályázat az általános iskola felső évfolyamos és középiskolás gyerekek 
számára azzal, hogy a pályázaton kizárólag kőbányai lakosok vehetnek részt. 
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Határozati javaslatok: 

l. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyja az erdei iskolák és nyári 
táborok pályázati rendszerben - évi egy alkalommal - történő támogatására kiírt 
pályázatot oly módon, hogy az akkreditált erdei iskola prograrnon résztvevő, 
illetve vándortábort szervező oktatási intézmények pályázatának elbírálása 
1,2%-os szorzóval történjen. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

20 ll. február 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

2. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyja a kerületi kulturális 
rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok támogatására kiírt 
pályázatot azzal, hogy a támogatási összeg maximum 15%-a használható fel 
étkezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

20 ll. február 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

3. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottságjóváhagyja a Kőbányán élő alkotók- írók, 
költők, fotográfusok, előadók, stb. - támogatása kiírt pályázatot 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

2011. június 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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4. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyja a ösztöndíjpályázat kiírását az 
általános iskola felső tagozatos tanulói és középiskolás diákok számára azzal, hogy 
a pályázaton kizárólag kőbányai lakosok vehetnek részt. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

Budapest, 20 ll. február 16. 

Törvényességi szempontból látta: 

Jk) 
Hegedűs~y 
mb. jegyz~ruu\ 

2011. augusztus 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Weeber Tibor 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatására 

A pályázat célja: Az erdei iskolák és nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy 
alkalommal történő támogatása. 

Pályázók köre: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában 
működő alapfokú nevelési-oktatási intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattal közoktatási megállapodás keretében működő alapfokú nevelési
oktatási intézmények. 

Tervezett keretösszeg: .............. forint 

Pályázható maximális összeg: .................. forint vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot postai úton vagy 
személyesen, l eredeti és l másolati példányban a megfelelőerr kitöltött adatlapon, az egyéb 
előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem 
külalakjában nem változtatható meg. 
A pályázatot "Az erdei iskolák és nyári táborok működtetésének támogatása" megjelöléssei 
20 ll. lehet megküldeni a címre. 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető ............................. a +36-1-4338 
151 telefonszámon, illetve a ..................................... @kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
- Minden pályázó, csak egy pályázati csomagot nyújthat be, melyet az intézményvezető 
előzetesen rangsorol abban az esetben, ha a pályázat több támogatási igényt tartalmaz. 
-A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékoka következők: 

l. Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 

2. Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt). 
- A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 

• a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
• a program tervezett időpontját és helyét, 
• a résztvevők létszámát, korosztályát, 
• az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját pénzeszközöket, 
• akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot. 

A pályázatok elbírálása 
- A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt, az általa felkért 
bíráló bizottságjavaslata alapján. Nem nyújtható támogatás, abban az esetben a pályázónak, ha 
az előző pályázati kötelezettségeit nem teljesítette. 
-Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
-A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2011 ..................... -ig értesítést kapnak. 

l 



--------------------

- Az akkreditált erdei iskola prograrnon résztvevő, illetve vándortábort szervező oktatási 
intézmények pályázatának elbírálása 1,2%-os szorzóval történik. 
-A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Az elszámolás időpontja és módja: 
20 ll. november 30-áig, a hatályos pénzügyi és számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi 
bizonylatokkaL 

Budapest, 2011. 
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Ikt.sz.: ................................ .. (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2011-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskolainyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérbetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkabelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő 2Yermekek száma: 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő e2Yéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

éves: - fő 

éves: fő 

l 



A tervezett program rövid összefoglalása: 

Költségvetés: 

személyi 

dologi 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2011. évi támogatására kiírt pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottam be. 

Amennyibenjelen pályázatmellett másik pályázatot is benyújtottam, az ott szereplő 
megpályázott összeg: 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt: ............................. . 

P.H. 

Aláírás 
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NYILATKOZAT 
KÖZTARTOZÁSRÓL 

(nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) 

Alulírott: ......................................................................................... . 
(Aláírásra jogosult személy neve) 

(Pályázó megnevezése) 

(székhelyének címe) 

mint a Pályázó képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy 
szervezetünknek köztartozása 

van nincs 

(A megfelelő válasz aláhúzandó l) 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekkel szemben áll 
fenn: 

Intézmény megnevezése Összeg (Ft) 

Összesen: 

Dátum: 2011 .................................... . 

P.H. Aláírás/Cégszerű aláírás 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységet végző csoportok pályázati 

rendszerben történő 2011. évi támogatására 

A pályázat célja: Kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok 
pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása. 

Pályázók köre: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában 
működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények. 

Tervezett keretösszeg: .............. forint 

Pályázható maximális összeg: .................. forint vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot postai úton vagy 
személyesen, l eredeti és l másolati példányban a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb 
előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem 
külalakjában nem változtatható meg. 
A pályázatot "A kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységet végző 
csoportok működtetésének támogatása" megjelöléssei 2011. lehet 
megküldeni a címre. 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető ............................. a +36-1-4338 
151 telefonszámon, illetve a ..................................... @kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
- Minden pályázó, csak egy pályázatot nyújthat be. 
- A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők: 

l. Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 
2. Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt). 

- A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 
• a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
• a program tervezett időpontját, helyét és tartalmát, 
• a résztvevők létszámát, korosztályát, 
• az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját pénzeszközöket 

- A támogatási összeg maximum 15%-a használható fel étkezésre. 

A pályázatok elbírálása 
- A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt, az általa felkért 
bíráló bizottság javaslata alapján. Nem nyújtható támogatás, abban az esetben a pályázónak, 
ha az előző pályázati kötelezettségeit nem teljesítette. 
- Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 
-A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
Az elszámolás időpontja és módja: 
Az év első felében megvalósított pályázatok esetében 20 ll. július 31-éig, a hatályos pénzügyi 
és számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi bizonylatokkaL 
Budapest, 20 ll. 



Ikt.sz.: ................................. . (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységet végző csoportok 
pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2011-2. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A rendezvények, tevékenységek 
megnevezése: 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

A rendezvények, tevékenységek tervezett időpontja: 

A rendezvények, tevékenységek tervezett helyszíne: 

A ramban részt vevő 
A ramban részt vevő 

A programban részt vevő gyermekek életkora 
-tól, -i 

---- éves: fő 

éves: fő 

l 



A tervezett program rövid összefoglalása: 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy a kerületi kulturális rendezvények és 
kulturális tevékenységet működésének 2011. évi támogatására kiírt pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottam be. 

Amennyiben jelen pályázatmellett másik pályázatot is benyújtottam, az ott szereplő 
megpályázott összeg: 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt: ............................. . 

P.H. 

Aláírás 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
a Kőbányán élő alkotók- írók, költők, fotográfusok, előadók, stb.- 2011. évi támogatására 

A pályázat célja: Kőbányán élő - kőbányai lakóhellyel rendelkező- alkotók (írók, költők, 
fotográfusok, előadók) pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása. 

Pályázók köre: Kőbányán élő amatőr és hivatásos alkotó- és előadó művészek. 

Tervezett keretösszeg: .............. forint 

Pályázható maximális összeg: .................. forint vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot postai úton vagy 
személyesen, l eredeti példányban a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt 

dokumentumok csatolásávallehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában 
nem változtatható meg. 
A pályázatot "Kőbányán élő alkotók - írók, költők, fotográfusok, előadók támogatása" 
megjelöléssei 20 ll. lehet megküldeni a címre. 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető ............................. a +36-1-4338 
151 telefonszámo n, illetve a ..................................... @kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
- Minden pályázó, csak egy pályázatot nyújthat be. 
- Legalább egy éve Kőbányán lakóhellyel rendelkezik 
-A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó nevét és címét, 
• az alkotás, produkció dokumentált bemutatását (foto, szakvélemény, stb.) 
• a pályázat bővebb ismertetését (maximum: 2 oldal), 
• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• nyilatkozatot a szerzői jogró l. 

A pályázatok elbírálása 
- A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt, az általa felkért 
szakmai zsűrijavaslata alapján. Nem nyújtható támogatás a pályázónak abban az esetben, ha az 
előző pályázati kötelezettségeit nem teljesítette. 
- Formai hiba esetén hiánypótlás lehetőségének biztosítása mellett, a benyújtott pályázatot a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 
-A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2011. .................... -ig értesítést kapnak. 
-A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Az elszámolás időpontja és módja: 
Külön meghatározott időpontban, a hatályos pénzügyi és számviteli törvénynek megfelelő 
pénzügyi bizonylatokkaL 

Budapest, 2011. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 
a Kőbányán élő alkotók- írók, költők, fotográfusok, előadók, stb.- 2011. évi 

támogatására 

Pályázó címe: DDDD 

Tel.: 
Pályázati kategóriák 

Előadóművész: 

Alkotóművész: 

A pályázat címe, rövid ismertetése: (mellékletként fotó, szakvélemény, szemelvény, stb.) 

Korábban elért szakmai eredmények: (mellékletként díj, oklevél, újságcikk, stb.) 



NYILATKOZAT 

Én, teljes felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a benyújtott pályamű saját munkám eredménye, önálló szellemi 

alkotás, mellyel kapcsolatosan a szerzői jogok felett a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

Tv. 4.§ (l) és 5.§ -a alapján kizárólagosan rendelkezem. 

Budapest, 2011 .................. hónap ............ nap 

a pályázó/pályázók aláírása 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló hatályos törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Pályázó neve: 

Természetes személy lak:címe: 
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adó száma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
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Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.) 

6. § (l) bekezdése szerinti összeférhetetlenség1 

l. nem áll fenn vagy D 
2. fennáll az ....... pont alapján 

8. § (l) bekezdése szerinti érintettség2 

l. nem áll fenn vagy D 
2. fennáll az ....... pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

··············································································································· 
··············································································································· 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

··············································································································· 
··············································································································· 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 

Aláírás 

1 
(l) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselőj e, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

j) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy 
helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. §alapján a honlapon közzétették. 

2 8.§ (l) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-

c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 
közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuJók számára 

2011-12. tanévre 

A pályázat célja: Az Önkormányzat a kőbányai lakóhellyel rendelkező nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő, példamutató magatartású és kiemelkedő tanulmányi eredményű álta
lános és középiskolai diákok tevékenységét - szociális helyzetük figyelembevételével -
ösztöndíjjal ismeri el. 

Pályázók köre: azok a nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskola 5-8. évfo
lyamán és középfokon tanuló diákok, akik állandó lakhelye Kőbányán van, és a pályázat 
benyújtását megelőző két félévben tanulmányi eredményük 4,5 vagy a feletti, magatartásuk 
példamutató. 

Tervezett keretösszeg: .............. forint 

Pályázható maximális összeg: .................. forint vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot postai úton vagy 
személyesen, l eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem 
külalakjában nem változtatható meg. 
A pályázatot "Tanulmányi ösztöndíj pályázat" megjelöléssei 2011. lehet megkül-
deni a címre. 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető ............................. a +36-1-
4338 151 telefonszámo n, illetve a ..................................... @kobanya.hu email 
címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 

- Az ösztöndíjra egyéni pályázatok nyújthatók 
- Az ösztöndíj összesen l O naptári hónapra nyerhető el. 
- Kőbányán lakóhellyel rendelkezik. 
-Az ösztöndíj havi legmagasabb összege .................. , - Ft. 
- Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi vagy kerületi 
tanulmányi, vagy művészeti versenyen elért rangos (országos L-XX., budapesti I.-X., ke
rület I-III.) helyezés. 
- A pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem amindenkori öregségi nyugdíjmini
mum kétszeresét nem haladja meg. 
-A pályázathoz szükséges a törvényes képviselő aláírása, ha 14. életévét még a pályázat benyújtá
sakor nem töltötte be a tanuló. A 14. és 18. életév között a pályázó és törvényes képviselője együt
tes aláírása szükséges. 
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- A Kőbányai tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható abban az esetben, ha a 
támogatásban részesülő tanuló magatartásával, tanulmányi munkájával, magatartásával 
méltatlanná 1 válik a tanulmányi ösztöndíjra. 
- A tanulmányi ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha a diák a tanulmányait, bármilyen okból 
megszakítja vagy befejezi. 

-A pályázathoz csatolni kell: 
• a kérelem részletes indokait 
• a bizonyítványok másolatát, 
• az iskolalátogatási igazolást, 
• a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló irat másolatát, 
• a lakóhelyet igazoló irat másolatát (lakcímkártya), 
• a szociális rászorultságot bizonyító mellékleteket (családi jövedelem-kimutatások), 
• egyedülálló szülő esetén ennek igazolását, 
• munkanélküli ellátásról szóló igazolást. 

A pályázatok elbírálása: 

- A támogatás odaítéléséről esetleges visszavonásáról a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság dönt, az általa felkért bíráló bizottság javaslata alapján. 
- Az ösztöndíj odaítélésének szempontja a pályázó által elért legmagasabb pontszám, 
amelyet a rendelet mellékletében szereplő pontrendszer alapján kell megállapítani. 
Pontegyenlőség esetén aszociális rászorultság dönt. 
-Formai hiba esetén, hiánypótlás lehetőségének biztosítása mellett, a benyújtott pályázatot 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 
-A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Budapest, 20 ll. 

1 
Méltatlanná az a tanuló válik, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 76. §-ában foglaltak 

szerint kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, jogerős 
fegyelmi büntetésben részesül. 
A bekövetkezett változásról az iskolaigazgató haladéktalanul értesíti az önkormányzat oktatásért felelős szer
vezeti egységét. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulókszámára 

2011-12. tanévre 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

I. A pályázatot benyújtó adatai 
l NÉV: 

lSzületési idő: ............................................. hely: ................................................... .. 

Állandó lakcím: 
. , 't' , h l , Iranyi oszam.................... e y se g ..................................................................... . 
................................................................ utca ............ házszám ....... emelet. ....... ajtó 

l Anyja neve: 

Budapest, 20 ... év .............................. hó ............. nap 

pályázó aláírása 

szülő ( gondviselő) aláírása 

II. A pályázat részletes indokiása 

l 



III. Oktatási intézmény adatai 

l Iskola neve: ............................................................................................................. . 
~íme: ........................................................................................................................ . 

A tanuló jelenlegi évfolyama: .................... osztálya: ........................................... . 

Bizonyítvány átlageredménye: 
l 

, , . 
....... ....... ev vegt: .............................. , . ..... ./ ....... félévi: ..................................... . 

IV. Versenyeredmények 
(csak nemzetközi, országos, megyei, fővárosi szintű tanulmányi, művészeti verseny ) 

A verseny m~nevezése időpontja helyezés 

V. Az iskola aJánlása a pályázathoz 

Budapest, 20 .... év ....................... hó ............ nap 

ph. 

igazgató osztályfőnök 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulókszámára 

2011-12. tanévre 

NYILATKOZAT 

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázati adatlapon rendelkezésre bocsátott adatainkat, a 
pályázatot kiíró Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága és az illetékes önkormányzati szervezeti egység 
nyilvántartásba vegye az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság 
ellenőrzése céljából, valarnint a pályázati forduló lezárultáig kezelj e. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és 
mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Budapest, 20 ... év .............................. hó ............. nap 

pályázó aláírása 

szülő (gondviselő) aláírása 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára 

2011-12. tanévre 

Pontrendszer a tanulmányi ösztöndíj pályázatok értékeléséhez 

1. Tanulmányi pontszámok: 
a.) Érdemjegyek átlaga: 5,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4,6 
4,5 

50 pont 
49 pont 
48 pont 
47 pont 
46 pont 
45 pont 

b.) Nyelvvizsga (külföldön szerzett nyelvvizsga esetén magyar nyelvre fordított hiteles 
másolat szükséges) ECDL vizsga: 

felsőfokú v. szak nyelvvizsga 20 pont felsőfokú v. szak nyelvvizsga 
középfokú 15 pont köz ép fokú 
alapfokú 10 pont alapfokú 

Az ELCDL vizsga modulonként 5 pont. 

c.) Tanulmányi, művészeti és sport versenyek: 
Nemzetközi vagy országos 1-10. helyezés 

F óvárosi vagy megyei 
Kerületi: 

11-20. helyezés 
1-10. helyezés 

1-3. helyezés 

15 pont 
10 pont 

8 pont 
3 pont 

10 pont 
6 pont 
3 pont 

Ugyanabban a versenybenaszintek kizárják egymást, a kedvezőbbel kell pontozni. 

d.) Egyéb kategória, eredménytől függően 
(pl: tudományos munka) : max: 

2. Szociális pontszámok: 

Egy főre eső jövedelem: 
a mindenkori minimál bér alatt 

Egyéb szociális pontszámok: 

a.) egyedülálló szülő esetén 
(eltartó) 

b.) állami gondozott 

c.) egyéb ok: (eü., stb.) 

10-20 pont 

50 pont 

1 gyermek 2 pont 
2 gyermek 3 pont 
3 gyermek 4 pont 
(további gyermekenként + 1 pont) 

4 pont 

1-5 pont 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulókszámára 

2011-12. tanévre 

NYILATKOZAT 

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázati adatlapon rendelkezésre bocsátott adatainkat, a 
pályázatot kiíró Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága és az illetékes önkormányzati szervezeti egység 
nyilvántartásba vegye az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság 
ellenőrzése céljából, valamint a pályázati forduló lezárultáig kezelje. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és 
mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Budapest, 20 ... év .............................. hó ............. nap 

pályázó aláírása 

szülő (gondviselő) aláírása 


