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40./XIII./2009.(XII.8.) sz. határozat 

A Kuratórium a 2010. január 4-től 2010. május 31-ig tartó időszakra pályázatot hirdet a 
veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulói iskolai tehetséggondozásának 
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: talentum@padanyi.sulinet.hu 
f) Honlap címe: www.padanyi.sulinet.hu 

g) A Kuratórium elnöke: Dr. Veress Gábor 
h) Bővebb információk: megtekinthetők a székhelyen elhelyezett alapítványi 

faliújságon, illetve az Alapítvány honlapján! 
2) A pályázat célja: a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulói tehetséggondozásának 

támogatása az Alapító Okiratban leírt alapítványi céloknak megfelelően, különös 
tekintettel a tanulmányi versenyek, pályázatok, külön foglalkozások, táborozások 
költségeinek fedezésére. 
Az Alapító Okiratban rögzített alapítványi célok az alábbiak: 

„Az Alapítvány a tehetségkutatással és tehetségfejlesztéssel kapcsolatban a következő 
tevékenységeket támogatja: 
a) a tehetséggondozó műhelyek szakmai tevékenysége (munkatervek, tantervek, egyéni fejlesztési programok kidolgozása, a 

tanulókkal foglalkozó mentorok díjazása, szakkönyvek, munkafüzetek, segédeszközök beszerzése); 
b) a tehetséges tanulók személyiségfejlesztését szolgáló projektek (a kommunikációs és együttműködési készséget fejlesztő speciális 

tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, tanulás módszertani foglalkozások, a kreativitást, az önismeretet, az önbizalmat, a 
konfliktuskezelést fejlesztő tréningek); 

c) bentlakásos, az iskolai szünidőben szervezett tehetséggondozó táborok; 
d) a szakmai fejlődést szolgáló kirándulások (múzeumok, képtárak, kutatóintézetek, oktatóközpontok, tudományos és művészeti 

műhelyek meglátogatása, beszélgetés alkotóművészekkel, kutatókkal); 
e) egyéni vagy csoportos önálló kutatómunka; 
f) hazai vagy külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, pályázatokon való aktív részvétel; 
g) kiemelkedő eredmények jutalmazása; 
h) a tehetséggondozó programban tevékenykedő tanárok tehetséggondozással összefüggő szakmai és/vagy módszertani 

továbbképzése, önképzés; 
i) együttműködés más tehetséggondozó műhelyekkel közös és arányos költségviselés mellett; 
j) szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyetemi, vagy főiskolai továbbtanulása; 
k) adatbázis kiépítése (személyiség, szakmai érdeklődés, képesség és teljesítményvizsgálatra alkalmas mérőeszközök készítése, 

gyűjtése); 
l) tehetségfejlesztő munka ellenőrzése, utóvizsgálatok: a tehetségek nyomonkövetése; 
m) kiadványkészítés a kiemelkedő eredményeket elért tanulók munkáiból; 
n) a szakmai és társadalmi közvélemény tájékoztatása a tehetséggondozó munkáról, az eredményekről és problémákról.” 

11) A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő, utólagos támogatás. 
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12) A pályázók köre: pályázhat a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolával (OM-azonosító szám: 
039156 – Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6., továbbiakban: Iskola) tanulói 
jogviszonyban álló magánszemély (továbbiakban: pályázó).  

13) Határidő és elbírálás: 
a) A pályázat 2010. január 4-től 2010. május 31-ig bezárólag folyamatosan benyújtható 

az Alapítványhoz. A Kuratórium öt alkalommal bírálja el az addig beérkezett 
pályázatokat – a beérkezési határidők rendre a következők: 

(1) 2010. január 29. (2) 2010. február 26. (3) 2010. március 31. 

(4) 2010. április 30. (5) 2010. május 31. 
b) A Kuratórium a beérkezett pályázatokról hozott döntéseit kuratóriumi határozatok 

formájában, írásban tudatja az érintettekkel. 

14) Egyéb pályázati feltételek, követelmények: 
a) Az iskola tanulója egy elbírálási alkalommal  csak egy pályázatot nyújthat be. 

Kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője (szülő/gondviselő) nyújthatja be a 
pályázatot! 

b) A támogatandó pályázati cél csak a 2009/10. tanéven belüli lehet (azaz 2009. 
szeptember 1-től a pályázat utolsó beérkezési határidő napjáig terjedő időszakon 
belül). 

c) A pályázatot papíros formában kell benyújtani. A Kuratórium csak ezen pályázat-
kiíráshoz készített, számítógépes szövegszerkesztővel kitöltött, A4 méretben 
kinyomtatott, és sajátkezűleg aláírt pályázati űrlapot fogad el. 
Az űrlap letölthető az Alapítvány honlapjáról (www.padanyi.sulinet.hu, RichText 
fájlformátum)! 

d) A pályázati űrlapot 2 példányban, a mellékleteket 1 példányban kell benyújtani. 

e) A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
i) szaktanári és osztályfőnöki ajánlás, melyben tartalmilag szerepeljen az 

Alapítvány nevére és székhelyére való címzés, a pályázatra történő utalás, a 
pályázó neve, osztálya, dátum, az ajánlat szövege, az ajánló neve és sajátkezű 
aláírása; formailag számítógéppel megírt és A4 méretben kinyomtatott, maximum 
2 oldal terjedelmű legyen; az ajánlást írók a pályázati űrlapot is írják alá! 

ii) A pályázati űrlapon megjelölt, a pályázati célt szolgáló támogatási összeg 
elszámolásaként a pályázó a nevére és állandó lakcímére, illetve törvényes 
képviselője nevére és állandó lakcímére kiállított pénzügyi bizonylatok 
(számlák) eredeti példányai. 

iii) A pályázathoz – szükség szerint – egyéb melléklet is csatolható. 
f) A pályázati anyag elkészítésének és benyújtásának költségei a pályázót terhelik, azt az 

Alapítvány nem téríti meg. 
g) A már benyújtott helytelen, elrontott pályázat visszavonására és/vagy kijavítására, 

valamint utólagos hiánypótlásra nincs mód. 
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h) A benyújtott pályázati anyagot az Alapítvány nem adja vissza, kivéve sikertelen 
pályázat esetében: a mellékletként eredeti példányban benyújtott pénzügyi 
bizonylatokat a pályázó visszakérheti, legkésőbb a 2009/10. tanév utolsó tanítási 
napjáig. 

15) Pályázatbenyújtás lehetséges módjai: 
a) postai úton: ajánlott küldeményként, a borítékon az Alapítvány nevére és székhelyére 

címezve, 
vagy 

b) személyesen: az Alapítvány székhelyén az Iskola nyitvatartásának ideje alatt átadható 
a Kuratórium tagjának, Gaál Richárd tanár úrnak. 

16) A pályázattal nyerhető támogatás kifizetési módja: a nyertes Pályázó (illetve törvényes 
képviselője) a támogatás összegét készpénzben, átvételi elismervény ellenében, Gaál 
Richárd tanár úrtól személyesen veheti át az Iskola nyitvatartásának ideje alatt, a 
Kuratórium határozatában megszabott határidőig. 

17) Érvénytelen a pályázat 
a) ha nem felel meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek illetve a határidőbeli, formai 

vagy tartalmi követelményeknek, 
b) ha a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, 

c) ha a Pályázó tanulói jogviszonya a pályázatának beérkezési dátumát követően – és 
sikeres pályázás esetén a támogatási összeg átvételi dátumáig tartó időszakban – 
megszűnik, 

d) ha a nyertes Pályázó (illetve törvényes képviselője) a támogatási összegről szóló 
átvételi elismervényt nem írja alá. 

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap számítógépes megvalósítására és közzétételére a 
Kuratórium megkéri Gaál Richárd kuratóriumi tagot. A pályázati kiírást és a pályázati űrlapot 
a Kuratórium közzéteszi az Alapítvány honlapján, a székhelyén lévő alapítványi faliújságján, 
és tisztelettel kéri az igazgató segítségét a tanulók és szüleik megfelelő tájékoztatásában. 
A döntést támogatók/ellenzők aránya: 5:0. 

Kelt: Veszprém, 2009. december 8. 

 Dr. Veress Gábor Kámánné Szőke Katalin Kaiser Lászlóné 
 a Kuratórium elnöke a Kuratórium tagja a Kuratórium tagja 

 Dr. Udvarhelyi Miklós Gaál Richárd  
 a Kuratórium tagja a Kuratórium tagja 


