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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2016. (II. 25.) határozatával
„Cívis Talentum ösztöndíjat” alapított a debreceni középiskolákban tanuló diákok részére,
kimagasló nemzetközi tanulmányi eredményeik elismeréseképpen, illetve tanulmányi
munkájuk támogatása érdekében.
A „Cívis Talentum ösztöndíjat” évente, legfeljebb 5 fő részére, pályázat keretében osztják ki
egy év időtartamra, havi nettó 50.000 Ft/fő összegben. A díjat minden évben a „Debrecen Város
Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjakkal együtt – az iskolai
tanévhez igazodva – a Közgyűlés rendes ülésén, ünnepélyes keretek között adják át. A pályázati
felhívás kiírásának határideje minden év március 31-e.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 61. § (1) bekezdése alapján az Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottság dönt a Közgyűlés által a bizottságra ruházott hatáskörökben. A 28/2016.
(II. 25.) önkormányzati határozat 3./ pontjával a Közgyűlés átruházta az Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottságra a Cívis Talentum ösztöndíj pályázat kiírásának és a pályázat értékelési
szempontrendszer kidolgozásának hatáskörét.
A pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében Osztályunk elkészítette a pályázati felhívás
szövegét és javaslatot teszünk az értékelési szempontrendszerre.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslat mellékletében szereplő
pályázati felhívást, továbbá a határozati javaslat 2./ pontjában szereplő értékelési
szempontrendszert megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 28/2016. (II. 25.) számú önkormányzati
határozat 3./ pontja alapján
1./ dönt a „Cívis Talentum ösztöndíj” című pályázati felhívás szövegének közzétételéről a
melléklet szerint.
2./ Az ösztöndíjra beérkezett pályamunkák értékelésének az alábbi szempontokat határozza
meg: az elsődleges szempont a nemzetközi versenyen elért helyezés és a pályázatokban
megjelölt nemzetközi verseny rangja. Az értékelés során továbbá a következő szempontok
kapnak szerepet: több tudományág területén kiemelkedő teljesítmény, a pályázó hazai
versenyeken elért eredményei és a tanulmányi átlaga.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázati felhívás közzétételére és a pályáztatás
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. március 7.
Szentei Tamás
osztályvezető

