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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges



 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy: „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázat meghirdetése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az előző évekhez hasonlóan Budakalász Város Önkormányzata kiemelt 
figyelmet fordít ez évben is az ifjúság testi, szellemi nevelésére, fejlesztésére. 
Ezért az általános iskolai tanulók körében fontosnak tartja, és egyenlő hangsúlyt 
helyez a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek növelésére. 
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közoktatási 
intézmények vezetőivel és a testnevelő tanárokkal történt egyeztetés alapján, az 
elmúlt év pályázati tapasztalatait, valamint a Bizottsági és a Képviselő-testület 
tagjainak javaslatait figyelembe véve, de a fenti célok elérésének ösztönzése 
érdekében ez évben is javasolja a „jó tanuló, jó sportoló" pályázat 
meghirdetését. 
 
A pályázaton azok a Budakalászon élő és/vagy a város általános iskolájába 
beiratkozott gyerekek vehetnek részt, akik a 2010/2011. tanévben mind a 
tanulásban, mind a sportban kiemelkedő teljesítményt értek el. 
 
A pályázati kiírás feltételeit és a pályázati adatlapot az előterjesztés 
melléklete tartalmazza.  
A pályázat értékelése és a kitűntető cím odaítélése, a tanulmányi és 
sporteredményekhez rendelt pontértékek összege alapján történik. 
 
A díjazottak tárgyjutalmának, bronzplakett, oklevél költségeit a 2011. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet tartalmazza. 
 
A pályázatok értékelésére a beadási határidőt követően, a nyár folyamán – 
rendkívüli testületi ülés keretében - kerül sor, míg az emléklapot és díjat a 
tanévnyitó ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben meghirdeti a 
„Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázatot.  



A Képviselő-testület a 2011. évi „Budakalász jó tanulója, jó sportolója” 
pályázati kiírást a határozat mellékletével együtt (kiírás, adatlap, értékelés, 
díjazás, átadás) elfogadja. A felhívást a helyben szokásos módon és az 
iskolákban hirdeti meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 
 
 
Budakalász, 2011. május 16. 
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