
PÁLYÁZATI ŰRLAP 

a 2020/2021. tanévre 

a kerület tehetséges tanulóinak támogatásához 

I.  A tanuló adatai: 

 1. A tanuló neve: 

 2. Lakcíme:                                                      

 3. Születési hely:                                                  idő:           év             hó      nap          

 4. Személyi igazolvány száma (ha van):  

 5. Anyja születéskori neve: 

II./1.  A törvényes képviselő adatai: 

 1. Név: 

 2. Anyja születéskori neve:                                                      

 3. Lakcíme: 

 4. adószáma: 

 5. Születési hely:                                                  idő:           év             hó      nap          

 6. Személyi igazolvány száma: 

 7. E-mail címe: 

 8.  Telefonszáma: 

II./2.  A törvényes képviselő adatai: 

 1. Név: 

 2. Anyja születéskori neve:                                                      

 3. Lakcíme: 

 4. adószáma: 

 5. Születési hely:                                                  idő:           év             hó      nap          

 6. Személyi igazolvány száma: 

 7. E-mail címe: 

 8.  Telefonszáma: 

III.  Az oktatási intézmény adatai: a tanulói jogviszony igazolása  

(az iskola tölti ki!) 

 1. Az intézmény neve: 

 2. Címe:                                                          Telefon:    

  Iskolaváltoztatás esetén az új intézményre vonatkozó adatok: 

  Az intézmény neve: 

  Címe:                                                          Telefon:    

 3. A tanuló a 2019/2020. tanévben:    …..   évfolyamra járt. 
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 4. Tanulmányi átlaga a 2018/2019. tanévben: 

                                  2019/2020. tanévben: 

IV. 1. Versenyterületek és elért eredmények (az iskola tölti ki!): 

  - Nemzetközi: 

 

- Országos: 

 

- Fővárosi, megyei: 

 

- Bármely kerületi, vagy városi: 

 

 2. Az iskola ajánlása, véleménye: 

 

 

 

 

 3. Hivatalosan igazolom, hogy a fent megnevezett tanuló ...........év .........hó 

...........nap óta a ...............................................intézmény tanulója. 

   

………..…………………….. 

igazgató  

 

P.H. 

V.  Egyéb közlendők: 

 

 

VI.   Hátrányos szociális helyzetű tanuló esetén a pályázó szociális 

rászorultságának igazolása: 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 

A pályázó hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult): igen/nem 

A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű: igen/nem 

A pályázó védelembe vett: igen/nem 

A pályázó átmeneti/tartós nevelésbe vett: igen/nem 

A pályázó gyámolt: igen/nem 

A pályázó nagycsaládos (3 vagy több gyermekes családban él): igen/nem        
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A családban élő gyermekek száma: ….. 

A pályázó szülei elváltak, különváltak: igen/nem 

A pályázó árva/félárva: igen/nem 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen/nem 

       A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van/nincs 

A pályázó családjában munkanélküliség: van/nincs 

       Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott 

körülmények: 

 

 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező 

mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt összes 

mellékletek száma: ……. 

VII.  TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK NYILATKOZATA 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és 

mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen űrlapon rögzített személyes adatokat a 

pályázatot kiíró önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat 

lebonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenőrzése céljából a pályázat 

időtartama alatt maga kezelje. 

Budapest, 2020. …..................... 

 

…........................................ 

tanuló 

 

…........................................ …........................................ 

törvényes képviselő törvényes képviselő 
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Az adatlaphoz csatolni kell: 

- az önéletrajzot, 

- a tanuló két utolsó tanév végi (2019/2020. és 2018/2019.) bizonyítványának igazgató 

által hitelesített másolatát, 

- tanévenként (2019/2020. és 2018/2019.) legalább két-két versenyen elért érvényes 

eredmény igazolására szolgáló oklevél másolatot, vagy eredeti hitelesített egyesületi 

igazolást. 

- a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, 

határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok) 

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is. 
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Kitöltési útmutató 

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától tölthető 

le az Önkormányzat honlapjáról www.bp16.hu . 

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2020. július 31. az szabo.etelka@bp16.hu e-

mail címre, a pályázat eredeti példányban történő benyújtásának határideje 2020. augusztus 

31. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményi Iroda 1163 Budapest 

Havashalom u. 43. 

 

A pályázat első alkalommal abban az évben adható be, amelyben a tanuló a negyedik 

osztályos bizonyítványát megkapja, mert a pályázathoz a tanuló harmadik év végi és negyedik 

év végi bizonyítványának az igazgató által hitelesített másolata szükséges. 

Az I. pontban a tanuló nevét nyomtatott nagy betűvel kérjük beírni. 

A II./1. és a II./2. pontban a törvényes képviselő nevét nyomtatott nagy betűvel kérjük beírni. 

A III. pontban az oktatási intézmény adatait az iskola tölti ki. 

A IV. pontban a versenyterületek és eredmények felsorolása, az iskolaigazgató ajánlása nem 

elegendő az eredmények figyelembe vételéhez, szükséges az eredményeket igazoló 

dokumentumok csatolása is. 

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok esetében: 

Az önéletrajzot a pályázó írja alá. 

A bizonyítvány nem hitelesített másolata nem fogadható el. 

Kiemelkedő eredmény igazolásához szükséges a két tanévben (2019/2020. és 

2018/2019.) legalább két-két érvényes helyezés. 

A versenyen elért eredmények igazolása történhet az oklevelek másolatainak 

csatolásával, és a sportegyesület által kiadott, eredeti, hitelesített igazolással. 

Kérjük, hogy a pályázati űrlap aláírásáról ne feledkezzenek meg, fontos mindkét felügyeleti 

jogot gyakorló szülő aláírása. 

 

 

http://www.bp16.hu/
mailto:szabo.etelka@bp16.hu

