Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
felhívásának elfogadására

Tisztelt Humán Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az elızı
évekhez hasonlóan a tavalyi évben is meghirdette a kiemelkedı képességő, a városi székhelyő
intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítıik teljesítményeinek
elismerésére a Mecénás Tehetséggondozó Támogatást. Ebbıl a célból összesen 3.267.000- Ft
összeg került felosztásra.
Javaslom, hogy a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan a pályázók köre az elızı évhez
hasonlóan a szekszárdi székhelyő köznevelési intézmények köre legyen. A bizottság erre a
célra 3.500.000-, Ft keretösszeget biztosított.
Ennek megfelelıen a pályázat útján - melyet kizárólag csak köznevelési intézmény nyújthat
be- az alábbi kategóriák támogathatóak:
a) az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és
felkészítı tanára (1. számú melléklet),
b) az Országos diákolimpia 1-6 helyezettje és felkészítı tanára,
c) a Helikon Középiskolások Mővészeti versenyén kiemelkedı eredményt elért tanulója
és felkészítı tanára
d) a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6
helyezettje és felkészítı tanára.
e) az egyéb kiemelkedı országos tanulmányi-, mővészeti-, és kulturális versenyek 1-3
helyezettje és felkészítı tanára
A pályázatot a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani 2014. szeptember 15ig. (2. számú mellékelt) A bizottság a pályázatokról 2014. október 10-ig dönt. A jutalmakat
ünnepélyes keretek között 2014. november 30-ig adja át a testület.
Tisztelettel kérem a Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és döntéshozatalra!
Szekszárd, 2014. július 2.

Asztalos Adrienn
sport- és ifjúsági referens
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FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet a
kiemelkedı képességő, a városi köznevelési intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és
felkészítıik teljesítményének elismerésére a
Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
elnyerésére a Humán Bizottság 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatási keretében e célra
biztosított 3.500.000.- Ft keretösszeg erejéig.
• A támogatásból a tudományok, a szaktárgyak, és a sport terén tehetséget mutató és bizonyító
diákok részesedhetnek. Ugyancsak jutalomban részesíthetıek a fentiekben megjelölt személyek
felkészítı tanárai és edzıi is.
• A pályázat útján nyújtható támogatás formája egyszeri jutalom.
A pályázat útján támogatható:
a) Az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje
és felkészítı tanára.
b) Az Országos diákolimpia 1-6 helyezettje és felkészítı tanára.
c) A Helikon Középiskolások Mővészeti versenyén kiemelkedı eredményt elért
tanulója és felkészítı tanára
d) A Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyek 1-6 helyezettje és felkészítı tanára.
e) egyéb kiemelkedı országos tanulmányi-, mővészeti-, és kulturális versenyek 1-3
helyezettje és felkészítı tanára
Pályázatot nyújthat be:
b) köznevelési intézmény
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet. Formanyomtatvány, adóazonosító
jel, illetve bankszámlaszám hiányában a bizottság formai hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a
pályázatot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. szeptember 15.
A Humán Bizottság
2014. október 10-ig
dönt a pályázatokról.
A jutalmat a bizottság ünnepélyes keretek között 2014. november 30-ig adja át.
A pályázati adatlap letölthetı a www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehetı a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján.
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Határozati javaslat

Tárgy: A 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Mecénás
Tehetséggondozó Támogatás mellékelt pályázati felhívását elfogadja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felhívást jelentesse meg a Szekszárdi
Vasárnapban, valamint tegye közzé Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.

Határidı: az 1. pont tekintetében 2014. július 2.
a 2. pont tekintetében 2014. szeptember 15.

Felelıs: az 1. pont tekintetében Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
a 2. pont tekintetében dr. Göttlinger István aljegyzı
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1. számú melléklet
Országos tanulmányi versenyek meghirdetése 2013/2014. tanévre
1. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
•

földrajz

•

magyar nyelv

•

mozgóképkultúra és médiaismeret

•

művészettörténet

•

rajz és vizuális kultúra

•

történelem

•

dráma

•

angol nyelv

•

biológia

•

filozófia

•

fizika

•

francia nyelv

•

informatika

•

kémia

•

latin nyelv

•

magyar irodalom

•

matematika

•

német nyelv

•

olasz nyelv

•

orosz nyelv

•

spanyol nyelv

•

horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és
irodalom, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi
nyelv
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-62. Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek
•

görög, horváth, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és irodalom

•

német nyelv és irodalom

•

görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret

•

német népismeret

•

cigány népismeret műveltségi verseny

3. Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek
•

XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny

•

V. Országos szaxofonverseny

•

VIII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

•

VII. Országos népzenei verseny

•

XIV. Országos ütőhangszeres kamaraverseny

•

VIII. Országos zenekari verseny

•

IX. Országos fuvola-duó verseny

•

XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

•

VIII. Országos Ádám Jenő Dalverseny

•

V. Országos Drámajáték – színjátékverseny

•

IV. Országos Kézműves Verseny

•

IV. Országos Makett- és Papírtárgykészítő-, Fatárgykészítő-, Fémműves Verseny

•

IV. Országos Néptáncverseny

•

V. Országos Klasszikus Balettverseny

•

XV. Országos Hegedűverseny

•

VII. Országos Kamarazene Verseny

•

XII. Országos Starker János Gordonkaverseny

•

VI. Országos Zeneszerzés – Verseny

•

XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny

•

IV. Országos Csembaló- és Blockflötverseny
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VI. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

•

XVII. Országos Népművészeti Verseny

•

XVII. Országos Mintázásverseny

•

XXIII. Országos rajzverseny

4. Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi verseny
•

Hallássérült tanulók XXVIII. Országos Hanyvári Pál

•

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

•

Tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák
tanulóinak XXXIX. Országos Komplex Tanulmányi Versenye

•

XXX. Konc Dezső Országos Tanulmányi Verseny az értelmileg akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

5. „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos (11-14 éves korú) tanulók számára
6. „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézmények tanulói számára
7. „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a középfokú iskolák tanulói számára
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2. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Művelődési és Oktatási Bizottsága által 2014. évre kiírt

Mecénás Tehetséggondozó Támogatáshoz
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetőkkel vagy számítógéppel kitölteni!

pályázó megnevezése

pályázat címe
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-91. A pályázó adatai
1.1. Alapadatok
Pályázó megnevezése:
Alapítás időpontja (év, hó, nap):
Adószám, adóazonosító:
Számlavezető pénzintézet neve:
Pályázó számlaszáma:
Székhely
megye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
1.2. Felelős személyek
Vezető neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
1.3. Kedvezményezettek
Tanuló neve, osztálya:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány szám:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
Felkészítő tanár neve:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány szám:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
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- 10 2. A pályázat összefoglalása
2.1. Pályázat formája
egyszeri jutalom
2.2. A pályázat célterülete

Kérjük jelölje meg azt a célterületet, amely tartalmi követelménynek pályázata megfelel.
az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és

felkészítı tanára
 az Országos diákolimpia 1-6 helyezettje és felkészítı tanára,
a Helikon Középiskolások Mővészeti versenyén kiemelkedı eredményt elért tanulója és

felkészítı tanára
a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6

helyezettje és felkészítı tanára
az egyéb kiemelkedı országos tanulmányi-, mővészeti-, és kulturális versenyek 1-3
 helyezettje és felkészítı tanára

2.3. A pályázat ismertetése (Max 10 sor)
Mellékelje a támogatás alapjául szolgáló produktumot, eredményt, valamint az ezt igazoló
dokumentumokat!

14elot68

- 11 -

2.5. Ismertesse röviden a pályázó eddigi tevékenységét! (max. 10 sor)

Szekszárd, 2014.. ………………………………….
………………………………………………
pályázó aláírása
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A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában adó- és járuléktartozásom, valamint vámtartozásom nem
áll fenn,
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányában adó- és egyéb tartozásom nem áll fenn,
Szekszárd, 2014. ………………………………….

………………………………………………
pályázó aláírása

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelızı években már részesült pályázati támogatásban:
•

elızı évekre vonatkozólag Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányában pályázati
elszámolásaimat megtettem

Szekszárd, 2014. ………………………………….

………………………………………………
pályázó aláírása
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