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50./XVII./2010.(VI.2.) sz. határozat 

A Kuratórium pályázatot hirdet 
a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulóinak 

a 2010. évi „Cseszneki Hittanos Tábor”-ban való részvétele támogatására 
1) A pályázat célja: a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola által 2010. július 11-17. között, az 

iskola tanulóinak szervezett „Cseszneki Hittanos Tábor”-ban való részvétel költségeinek 
támogatása – az Alapító Okiratban rögzített, következő alapítványi célok alapján: 

„(b) a tehetséges tanulók személyiségfejlesztését szolgáló projektek (a kommunikációs és 
együttműködési készséget fejlesztő speciális tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, tanulás 
módszertani foglalkozások, a kreativitást, az önismeretet, az önbizalmat, a 
konfliktuskezelést fejlesztő tréningek); 

(c) bentlakásos, az iskolai szünidőben szervezett tehetséggondozó táborok;” 
2) A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő, utólagos támogatás. 

3) A pályáztatással felosztható támogatási keretösszeg: 120.000,-Ft. 
4) A pályázók köre: pályázhat a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolával (OM-azonosító 

szám: 039156 – Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6., továbbiakban: Iskola) 
tanulói jogviszonyban álló magánszemély (továbbiakban: Pályázó).  

5) A pályázatok elbírálási szempontjai: 
a) a 2009/10. tanévben 

i) a Hit- és erkölcstan tantárgyban elért kiemelkedő tanulmányi eredmény, 
ii) példaértékű hitéleti tevékenység kifejtése az iskolában és az iskolán kívül, 

b) a pályázó tanuló családjának támogatásra való rászorultsága. 
Az elbíráláshoz a mellékelendő hittanári és osztályfőnöki ajánlások nyújtanak 
információkat. 

6) Benyújtási határidő és elbírálás 
a) A pályázat 2010. június 3-15. között nyújtható be a Kuratóriumhoz, a következő 

módokon: 

i) postai úton: ajánlott küldeményként, a borítékon az Alapítvány nevére és 
székhelyére címezve, vagy 

ii) személyesen: az Alapítvány székhelyén – az Iskola nyitvatartásának ideje alatt – 
átadható a Kuratórium tagjának, Gaál Richárd tanár úrnak. 

b) A beérkezett pályázatok elbírálása 2010. június 25-ig megtörténik. 
c) A Kuratórium a beérkezett pályázatokról hozott döntéseit határozat formájában, 

írásban tudatja az érintettekkel. 
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7) Pályázati feltételek, követelmények 
a) Az iskola tanulója csak egy pályázatot nyújthat be. Kiskorú tanuló esetében 

törvényes képviselője (szülő/gondviselő) nyújthatja be a pályázatot! 
b) A pályázatot papíros formában kell benyújtani: a Kuratórium csak ezen pályázat-

kiíráshoz készített pályázati űrlapot fogad el. Az A4 méretben kinyomtatott, 
kézírással, tollal, nagy nyomtatott betűkkel kitöltött és saját kezűleg aláírt űrlapot 
egy példányban kell benyújtani. 
Az űrlap letölthető az Alapítvány honlapjáról (www.padanyi.sulinet.hu, PDF 
fájlformátum)! 

c) A pályázathoz benyújtáskor csatolandó mellékletek: egy hittanári és egy 
osztályfőnöki ajánlás, egy-egy példányban. 
Az ajánlások a fentebbi elbírálási szempontokhoz készülnek! 

Ezekben tartalmilag szerepeljen az Alapítvány nevére és székhelyére való címzés, a 
pályázatra történő utalás, a Pályázó neve, osztálya, dátum, az ajánlat szövege, az 
ajánló neve és sajátkezű aláírása; formailag számítógéppel megírt és A4 méretben 
kinyomtatott, maximum 2 oldal terjedelmű legyen; az ajánlást írók a pályázati űrlapot 
is írják alá! 
E két tanári ajánláshoz javasolt felhasználni jelen pályázatkiíráshoz készített, 
szerkeszthető formalevél-mintákat, melyek egyben letölthetők az Alapítvány 
honlapjáról (www.padanyi.sulinet.hu, RichText fájlformátum)! 

A pályázathoz – szükség szerint – egyéb melléklet is csatolható. 
d) A nyertes pályázatok további feltétele: az elnyert támogatás kifizetésének egyik 

(később teljesíthető) feltétele, hogy a pénzösszeg elszámolásaként a Szolgáltató által 
a Pályázó (kiskorú esetében törvényes képviselője) nevére és állandó lakcímére 
kiállított számlák eredeti példányait legkésőbb a kifizetéskor át kell adni. 
Megjegyzés: a számlákon szereplő összeg nagysága meghaladhatja a pályázattal 
elnyert támogatás összegét. 

e) A pályázattal elnyert támogatás kifizetése: 
i) A nyertes Pályázó (illetve törvényes képviselője) 2010. szeptemberében veheti át a 

megítélt támogatás összegét készpénzben, átvételi elismervény ellenében, a 
Kuratórium határozatában megadott határidőig. 

ii) A támogatás nem ruházható át másra. 

f) A pályázati anyag elkészítésének és benyújtásának költségei a pályázót terhelik, azt 
az Alapítvány nem téríti meg. 

A már benyújtott helytelen, elrontott pályázat visszavonására, valamint utólagos 
javításra/hiánypótlásra nincs mód. 

A benyújtott pályázati anyagot az Alapítvány nem adja vissza, kivéve a sikertelen 
pályázatok esetét: ekkor a mellékletként eredeti példányban már benyújtott pénzügyi 
bizonylatokat a pályázó visszakérheti, legkésőbb 2010. szeptember 30-ig. 
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8) Érvénytelen a pályázat 
a) ha nem felel meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek illetve a határidőbeli, formai 

vagy tartalmi követelményeknek, 
b) ha a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, 

c) ha egynél több pályázatot nyújtott be, 
d) ha a Pályázó tanulói jogviszonya a pályázatának beérkezési dátumát követően – és 

sikeres pályázás esetén a támogatási összeg átvételi dátumáig tartó időszakban – 
megszűnik, 

e) ha a Pályázó nem vett részt a táborban, 
f) ha a nyertes Pályázó (illetve törvényes képviselője) a támogatási összegről szóló 

átvételi elismervényt nem írja alá és/vagy a támogatás elszámolását jelentő (fentebb 
írt) számlák eredeti példányait nem adja át. 

A pályázati kiírás, a pályázati űrlap és a pályázati formalevelek számítógépes megvalósítására 
és közzétételére a Kuratórium megkéri Gaál Richárd kuratóriumi tagot. A pályázati kiírást és 
a pályázati űrlapot a Kuratórium közzéteszi az Alapítvány honlapján, a székhelyén lévő 
alapítványi faliújságján, és tisztelettel kéri az igazgató segítségét a tanulók és szüleik 
megfelelő tájékoztatásában. 
A döntést támogatók/ellenzők aránya: 5:0. 

Kelt: Veszprém, 2010. június 2. 

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

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


