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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

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

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

202/2011. (V.26.) Kt. határozat
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

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette





202/2011.(V.26.) Kt. hat. melléklete

 BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

pályázati felhívása

„BUDAK
ALÁSZ JÓ

TANULÓ
JA,
JÓ

SPORTO
LÓJA”

városi kitűntető cím

elnyerésének lehetőségeiről

a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó gyermekek számára

A pályázati kiírás feltételeiről Budakalász Város Önkormányzat
ügyfélszolgálatánál és a város általános iskoláiban lehet érdeklődni.

Budakalász, 2011. május 26.





„BUDAKALÁSZ JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA”
városi kitűntető cím

pályázati úton történő elnyerésének feltételei

1. A pályázatot meghirdeti és a kitűntető címet odaítéli Budakalász Város
Önkormányzat Képviselő-testülete.

2. A kitűntető cím adományozásának célja:
a) Budakalász Város tanulóifjúságának ösztönzése, a szellemi és fizikai

képességek folyamatos fejlesztése, a tanulás és a sport helyes arányainak
kialakítása.

b) Az oktatási intézmények és sportegyesületek kapcsolatának erősítése,
továbbfejlesztése.

c) A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek,
diákok eredményeinek elismerése.

3. A pályázat útján elnyerhető kitűntető cím feltételei:
a) A pályázaton Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának

1-8. évfolyamára beiratkozott, Budakalászon tanuló gyerekek vehetnek
részt, akik  a 2010/2011. tanévben élen jártak a sportban és tanulásban is,
tanulmányi átlaguk: 4,2 vagy ennél jobb.
Tanulmányi eredmény tekintetében a 2010/2011-es tanév végi
bizonyítványba beírt eredményt kell figyelembe venni, csak
számszerűsített átlag fogadható el. A pályázó eredményesen szerepelt
sportágában a korosztályos nemzetközi, országos, megyei, területi
versenyek valamelyikén, valamint a városi, iskolák közötti és házi
bajnokságokon is rendszeresen és sikeresen vett részt.

4. A pályázat beadási határideje: személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán 2011. június 30. hétfő 14 óra, és postai úton 2011. június
30. 24 óráig.

5. A pályázat beadásának módja: pályázatot csak a pályázó törvényes
képviselője (szülő, gondviselő) nyújthatja be gyermeke nevében, amelyben
csatolni kell a 2010/2011. tanév végi bizonyítvány másolatát. A pályázatokat
EGY példányban, csak a megadott és teljes körűen KITÖLTÖTT
ADATLAPON, a KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL (bizonyítvány,
oklevelek másolatai) együtt lehet beadni a Polgármesteri Hivatal iktatójába a
megadott határidőig.



6. A SPORTEREDMÉNYEK IGAZOLÁSÁT AZ ADATLAPON KELL
TELJESÍTENI!
Hiányosan, határidőn túl érkezett, formailag hibás, valótlan adatokat
tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban értékelni, azok érvénytelenné
válnak. Hiánypótlásra a pályázót nem szólítjuk fel!

7. A pályázat értékelése a tanulmányi és sporteredményekhez rendelt
pontértékek összege alapján történik. A kitűntető címet iskolánként, a
legtöbb pontot gyűjtő, 1-1 gyermek részére adományozza a
Képviselő-testület.

8. Pályázati nyeremény: 30.000 Ft/fő értékű (sportszer, sportruházat) ajándék,
névre szóló emléklap és plakett.

9. A pályázati nyeremény átadására 2011/2012. tanév tanévnyitó
ünnepségén kerül sor. Az általános iskolai tanulmányainak Budakalászon
történő befejezését követően a díjazott diák meghívottként vesz részt az
ünnepélyes tanévnyitón.

10.Pályázati csomag (kiírás és adatlap) térítésmentesen igényelhető a
Polgármesteri Hivatal (Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatánál, az
általános iskolák titkárságán, valamint letölthetők a www.budakalasz.hu
honlapról.

11.A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben (hétfőn 13-18, szerdán 8-11 és 13-16, pénteken 8-11
óráig) Villám Zsuzsannától, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
vezetőjétől személyesen, vagy telefonon a 06/26-343-363/108-as melléken
kérhető.

12.A pályázati felhívás és a jelentkezési lap fénymásolható! Számítógépen át
nem formázható! Elektronikus úton nem, csak postai úton (ajánlottan) vagy
személyesen adható be!

Budakalász, 2011. május 26.

          Rogán László
polgármester 




