Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság
pályázati felhívása a 226/2016. (V.24.) sz. határozata alapján az
„Élen a tanulásban, élen a sportban”
XV. kerületi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről
a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó fiatalok részére
pályázatot tesz közzé
A pályázat célja
A tanulásban és a sportban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése.
A pályázat díjazása
Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” címben részesített tanulók emlékplakett
tárgyjutalomban, valamint a pályázók életkora alapján ajándékutalványban részesülnek.
Az ajándékutalvány értéke a következő:
 a versenyeredmény elérésekor általános iskolás (5-8. évfolyam) díjazottak esetében
egyszeri 10.000 (azaz tízezer) forint;
 a versenyeredmény elérésekor középiskolás (9-13. évfolyam) díjazottak esetében egyszeri
15.000 (azaz tizenötezer) forint.
A pályázók köre
 A pályázó vagy a XV. kerületi Önkormányzat működtetése alá tartozó köznevelési
intézmény nappali tagozatán rendelkezik tanulói jogviszonnyal, vagy a lakóhelye
legalább egy éve a XV. kerületben van, és egy köznevelési intézmény 5-13. évfolyamán
tanulói jogviszonnyal rendelkezik.


A pályázó 2015/2016. tanév végén elért tanulmányi eredményének átlaga:
5-8. évfolyamon
legalább 4.7
9-13. évfolyamon
legalább 4.5
A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.
Tanulmányi eredmény átlaga: a magatartás és a szorgalom jegyek kivételével, az összes
számmal meghatározott érdemjegy számtani átlaga, a kerekítés szabályai szerint századra
kerekítve. A tanulmányi átlageredményt a pályázati adatlapon fel kell tüntetni.



A pályázó kiemelkedő sporteredménnyel rendelkezik.
Az a pályázó nyújthat be pályázatot, aki a 2015/2016-ös tanévben kiemelkedően szerepelt
a sportági szakszövetségek vagy sportszövetségek hivatalos versenynaptárában szereplő
egyéni és/vagy csapatversenyeken.
Beszámítható sporteredmény a 2015. szeptember 1. és 2016. június 15. között - egyéni
és/vagy csapatversenyen - elért
 budapesti diákolimpia első helyezés;
 országos diákolimpia első helyezés;
 sportági szakszövetségi versenyrendszer országos verseny első három helyezés;
 nemzetközi verseny (felnőtt és korosztályos VB, EB első hat helyezés, sportági
szakszövetségi versenyrendszer nemzetközi verseny első három helyezés).

A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a sportszövetségi igazolást a verseny jellege szerinti
szakszövetségnek kell igazolnia.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport
Bizottság (a továbbiakban: KKB) a pályázat elbírálásakor a tanuló számára legkedvezőbb
sporteredményt (fent meghatározott versenyek legjobb eredményét) és a tanulmányi átlagot
veszi figyelembe.
A pályázat lebonyolításának ütemezése
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 27. (hétfő) 18.00 óráig
Hiányos pályázat beérkezése esetén a hiánypótlási felhívástól számított nyolc napos
határidővel a pályázó hiánypótlást nyújthat be.
A pályázatokat szeptember 30-ig a KKB bírálja el. A pályázók értesítése a KKB döntésétől
számított 30 napon belül történik.
Pályázati dokumentáció
 Hiánytalanul és pontosan kitöltött pályázati adatlap;
 A pályázó tanévvégi bizonyítványának fénymásolata;
 A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata;
 A pályázó adóazonosító jelének fénymásolata;
 Nyertes pályázat esetén SZJA nyilatkozat benyújtása (a Polgármesteri Hivatal
intézményfelügyeleti referense a nyilatkozatot a KKB döntését követően 2 napon belül,
e-mailben küldi meg a nyertes pályázók részére, amelyet a kézhezvételtől számított 8
napon belül a pályázónak vissza kell juttatni az intézményfelügyeleti referens részére).
A pályázat közzététele
A pályázat az Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu/pályázatok) jelenik meg. A pályázati
adatlap beszerezhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti
Főosztályán (a továbbiakban: NIF Főosztály), valamint letölthető az önkormányzat
honlapjáról a pályázati kiírással együtt.
A pályázat benyújtása
A pályázati adatlapot és a mellékleteket személyesen kell leadni a NIF Főosztályon egy
példányban a KKB-nak címezve.
A határidőn túl beérkező pályázatokat a KKB elutasítja.
Ha a pályázati kiírásban szereplő pályázati adatlap, vagy a kötelezően csatolandó mellékletek
hiányosan kerülnek benyújtásra, a NIF Főosztály a kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül nyolcnapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
A pályázati kiírásról felvilágosítást a NIF Főosztályon telefonon vagy ügyfélfogadási időben
személyesen Nagy Attila intézményfelügyeleti referens nyújt.
Elérhetőségek:
Nagy Attila: Telefon: 061/ 305-3160
Cím: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. A épület fsz.
18-as szoba

