1./2021.(X.4.) sz. határozat

PÁLYÁZAT ADOTT TANÍTÁSI ÉVRE ÉRVÉNYES RENDSZERES
TÁMOGATÁSRA
A Kuratórium tanévenként ismétlődően, határozott időre

PSA-ösztöndíjra
pályázatot ír ki a Padányi Katolikus Iskola tanulói számára, a 2021/2022. tanítási
évtől, amelynek benyújtási határideje 2021. november 19. A kiírt pályázati
feltételek egy része a tanévenkénti kiírás alkalmával változhat, ezért a kiírást a
kuratórium minden alkalommal megismétli a szükséges változásokkal.
• A pályázat-kiíró főbb adatai:
• Név: Padányi Schola Alapítvány
• Székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.
• Adószáma: 19384816-1-19
• Telefon: +36-88-420-011.
• E-mail címe: padanyischolaalapitvany@gmail.com
• Honlap címe: www.padanyi.sulinet.hu
• A Kuratórium elnöke: Dr. Hegedűs Tamás
• Bővebb információk: megtekinthetők a székhelyen elhelyezett alapítványi
faliújságon, illetve az Alapítvány honlapján!
• A pályázat célja: a Padányi Katolikus Iskola tanulóinak a 2021/2022. tanítási
év második félévétől rendszeres támogatása adott tanítási évben (6 hónap).
• A támogatás jellege: adott tanítási évben a hónap 15. napjáig rendszeres,
vissza nem térítendő támogatást nyújt a nyertes Pályázónak visszavonásig, de
legfeljebb a tanítási év végéig.
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• A pályázók köre: pályázhat a Padányi Katolikus Iskolával (OKM-azonosító
szám: 038156 – Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6., továbbiakban:
Iskola) tanulói jogviszonyban, nappali képzésben résztvevő magánszemély
(továbbiakban: Pályázó). Kiskorú pályázó esetében törvényes képviselője
(szülő/gondviselő).
• Határidő és elbírálás:
• A Kuratóriumhoz minden tanítási év október 11. és november 19. között
nyújtható be a teljes pályázati anyag1.
• A Kuratórium a beérkezett pályázatokról hozott döntéseit kuratóriumi
határozatok formájában, írásban tudatja az egyes érintettekkel
2021. december 30-ig.
• Pályázatban támogatható területek
• szociális helyzet
• művészeti tevékenység
• sport területén elért kiemelkedő teljesítmények
• A Pályázó egy tanítási évben csak egy területre nyújthat be pályázatot,
ugyanakkor a nyertes pályázat nem zárja ki, hogy a tanuló egyéb tárgyú
kérelmet nyújtson be a Kuratóriumhoz.
• Egyéb pályázati feltételek
• Formai feltételek:
 pályázni csak az Alapítvány honlapjáról letölthető űrlappal papír
alapon lehet.
 A pályázatot a Pályázó, kiskorú esetén törvényes képviselője is aláírja.
 A pályázat kötelező mellékletei szintén papír alapon egyben
nyújthatók be.
 A pályázati űrlapot 2 példányban, a mellékleteket 1 példányban kell
benyújtani.
• Tartalmi elvárások:
 Legalább két támogatói/ajánló levéllel szükséges a pályázati igényét
alátámasztani, melyből az egyiket a pályázó tanuló osztályfőnöke, egy
másikat a választott pályázási területben illetékes nagykorú felkészítő
személy vagy szaktanár/oktató, edző, stb. személytől. A kettőnél több
ajánló levél természetesen csatolható, az ajánló személy az iskolán
kívüli személy is lehet.
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amennyiben a határidő hétvégére esik, az azt követő munkanapig
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Az osztályfőnöki ajánlólevél kötelező tartalmi eleme, hogy az
osztályfőnök nyilatkozik: az elnyert PSA-ösztöndíj folyósítása alatt
tájékoztatja a Kuratórium által megbízott ügyvivőt, ha a tanuló súlyos
fegyelmi vétséget követ el vagy a tanulói jogviszonya megszűnik2.
 Egy ajánló levél csak egy pályázathoz köthető (a pályázó tanuló
megnevezésével) és a saját kezűleg aláírt dátummal ellátott ajánlás
fogadható el.
• A pályázati anyag elkészítésének és benyújtásának költségei a pályázót
terhelik, azt az Alapítvány nem téríti meg.
• A már benyújtott helytelen, elrontott pályázat visszavonására és/vagy
kijavítására, valamint utólagos hiánypótlásra nincs mód.
Az Alapítvány csak ahhoz nyújt támogatást, akinek pályázati anyaga
tartalmazza a maradéktalanul kitöltött űrlapot, csatol mellé legalább két
támogatói levelet, melyből az egyiket az osztályfőnöke állított ki.
A benyújtott pályázati anyagot az Alapítvány nem adja vissza.
A benyújtott pályázati anyagot az Alapítvány nem teszi nyilvánossá.
A pályázatbenyújtás módja: csak személyesen, az osztályfőnökön keresztül a
pályázati anyag benyújtásával, az Alapítvány székhelyén, az Iskola nyitva
tartásának ideje alatt adható be a Kuratóriumnak.
A pályázattal nyerhető támogatás kifizetési módja: a nyertes Pályázó (illetve
törvényes képviselője) kizárólagosan a pályázati űrlapján megjelölt
bankszámlára való utalással történik.
A Kuratórium a nyertes pályázó rendszeres havi támogatását felfüggeszti,
illetve megszünteti, ha tudomására jut a tanulói jogviszony megszűnése vagy
a tanuló súlyos mértékű fegyelmi vétsége.
Érvénytelen a pályázat, ha
• nem felel meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek vagy a határidőbeli,
formai vagy a tartalmi követelményeknek,
• a pályázat valótlan adatokat tartalmaz,
Ha a nyertes Pályázó tanulói jogviszonya a pályázati eljárás ideje alatt
(pályázatának beérkezési dátumától az elbírálásig) vagy az aktuális tanításiév
bármely hónapjának 15. napjáig megszűnik a PSA-ösztöndíj folyósítása
felfüggesztésre vagy beszüntetésre kerül azzal, hogy a már folyósított PSAösztöndíj részletek nem visszakérhetők.
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Javasolt szövegtartalom: „Nyilatkozom, hogy - tanítványom sikeres pályázása esetén - vállalom a PSA-ösztöndíj
folyósítási időtartama alatt tájékoztatom a Kuratórium által megbízott ügyvivőt, ha a tanuló súlyos fegyelmi
vétséget követ el vagy a tanulói jogviszonya megszűnik.”
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• A pályázat kiírással kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők osztályfőnök
közvetítésével, az ügyvitellel megbízott Kuratóriumi taghoz fordulhatnak az
alapítvány e-mail címére.
Veszprém, 2021. október 4.
Padányi Schola Alapítvány Kuratóriuma
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