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A 

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 
kuratóriuma 

„Padányi-Helikon-2012” 
címmel 

pályázatot hirdet 
a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 

9-12. évfolyamos tanulóinak 
a számukra meghirdetett, 2012. április 26-28. közötti, 

„2012-es Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségeken” nevű 
verseny 

költségeinek részbeni utólagos támogatására 

1) A pályázat-kiíró főbb adatai: 

a) Név: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 

b) Székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6. 

c) Adószáma: 18937404-1-19 

d) Telefon: +36-88-420-011. 

e) E-mail címe: padanyi.talentum@gmail.com 

f) Honlap címe: www.padanyi.uni-pannon.hu/t_index.php 

g) A Kuratórium elnöke: Dr. Udvarhelyi Miklós 

h) Bővebb információk: megtekinthetők a székhelyen elhelyezett alapítványi 
faliújságon, illetve az Alapítvány honlapján! 

2) A pályázat rövid neve: „Padányi-Helikon-2012” 

3) A pályázat célja: a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 9-12. évfolyamos tanulóinak az 
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány által meghirdetett, 2012. április 
26–28. között Keszthelyen megrendezésre kerülő „2012-es Újkori Középiskolás Helikoni 
Ünnepségek”-en (továbbiakban: Helikon) való részvételük költségeinek részbeni 
támogatása, az Alapító Okiratban leírt alapítványi céloknak megfelelően. 
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A Helikonon felelős szervezője Hordós Csaba, a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanára. 
A Helikon hirdetménye e pályázatkiírás mellékletét képezi. 

4) A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő, utólagos támogatás, amely a 
Helikon-részvétel költségeinek csak egy részére nyerhető. 

5) A pályázók köre: pályázhat a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola (OM-azonosító szám: 
038156 – Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6., továbbiakban: Padányi-iskola) 
9-12. évfolyamos tanulói (továbbiakban: pályázó).  

6) Határidő és elbírálás: 

a) A pályázat benyújtható az Alapítvány kuratóriumához 2012. március 6-ig. 

b) A kuratórium a beérkezett pályázatokról hozott döntéseit egységes kuratóriumi 
határozat formájában – a személyes adatok mellőzése mellett – írásban tudatja az 
érintettekkel, egyúttal az alapítványi honlapon is közzéteszi. 

7) Pályázati feltételek, követelmények: 

a) A pályázót a Padányi-iskola valamelyik versenykategóriában benevezte a 
Helikonra. 

b) Kiskorú tanuló esetében a pályázatot csak törvényes képviselője 
(szülő/gondviselő) nyújthatja be. 

c) A pályázat csak erre a célra készített pályázati űrlapon, papíros formában 
nyújtható be. 

A kuratórium csak tollal, olvashatóan, hiánytalanul kitöltött, A4 méretben 
kinyomtatott, és sajátkezűleg aláírt pályázati űrlapot fogad el. Ez az űrlap 
letölthető PDF-állományként az Alapítvány honlapjáról: 

http://www.padanyi.sulinet.hu/t_index.php 

c) A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kell benyújtani. Fénymásolat nem 
fogadható el. A pályázati anyag elkészítésének és benyújtásának esetleges 
költségei a pályázót terhelik, azt az Alapítvány nem téríti meg. 

d) A már benyújtott helytelen, elrontott pályázat visszavonására és/vagy 
kijavítására, valamint utólagos hiánypótlásra nincs mód. 

e) Számlák: a majdani kifizetés előfeltételei. 

Az elnyert támogatási összeg elszámolásaként, benyújtandók a Helikon-program 
teljesítésének költségeiről a pályázó (illetve törvényes képviselő) nevére és 
állandó lakcímére kiállított szabályos számlák eredeti példányai. Ezek 
benyújthatók legkésőbb a kuratórium pályázat-elbírálási határozatában 
megszabott határidőig. 

Számlamásolat, egyéb pénzügyi bizonylat nem fogadható el (hitelesített 
másolatok sem). 

f) A benyújtott pályázati anyagot az Alapítvány nem adja vissza, kivéve a sikertelen 
pályázat esetében: a mellékletként eredeti példányban benyújtott számlákat a 
pályázó (törvénye képviselője) visszakérheti, legkésőbb a Padányi-iskola 
2011/12. tanév rendjében meghatározott utolsó tanítási napjáig. 
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8) Pályázatbenyújtás módja: a pályázati anyag eljuttatandó a Padányi-iskolába, a 
kuratórium tagjának, Gaál Richárd tanár úrnak címezve (személyesen, vagy zárt 
borítékos küldeményként). 

9) A pályázattal nyerhető támogatás mértéke, folyósításának feltételei, kifizetésének 
módja: 

g) A nyertes pályázat alapján megítélt támogatás mértéke a pályázat elbírálásáról 
szóló egységes kuratóriumi határozatban kerül meghatározásra. 

h) A megítélt támogatási összeg folyósítása csak a – fentebb leírtak szerint – 
benyújtott számlák alapján történhet1 – kifizetés csak a számlák benyújtását 
követően, utólag történik! 

i) A támogatás folyósítása történhet készpénzben és banki átutalással is. 

j) A kifizetés további feltétele, hogy a nyertes pályázatban megjelölt törvényes 
képviselő a kifizetendő összeg átvételét elismerje. Ezt a helyesen kitöltött 
pályázati űrlapon szereplő pályázói nyilatkozat aláírása is megvalósítja. 

10) Érvénytelen a pályázat, 

k) ha nem felel meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek illetve a határidőbeli, 
formai vagy tartalmi követelményeknek, 

l) ha a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, 

m) ha a nyertes kiskorú pályázó tanulói jogviszonya a pályázatának beérkezési 
dátumát követően – sikeres pályázás esetén a támogatási összeg átvételi 
dátumáig tartó időszakban – megszűnik, 

11) A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők Gaál Richárd tanár úrnak az 1) pontban 
leírt elérhetőségeken, míg a Helikon-programmal kapcsolatos kérdésekben Hordós 
Csaba tanár úr az illetékes. 

Kelt: Veszprém, 2012. február 27. 

 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 

 Kuratóriuma 

 

                                                           
1 Kifizetés csak a benyújtott számlákkal igazolt költség összegére, de maximum a megítélt támogatási 
összeg mértékéig történhet (tehát a számlák összege meghaladhatja ugyan a megítélt támogatás összegét, 
de ez a tény a megítélt támogatás mértékét felfelé nem változtatja meg). 


