DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2016. (II.25.) határozata alapján Cívis Talentum ösztöndíjat adományoz Debrecen városát
nemzetközi szintű megmérettetésen kiemelkedő eredménnyel képviselő középiskolai diákok
részére
Az ösztöndíj célja: azon diákok támogatása, akik iskolai tanulmányaik mellett nemzetközi
tanulmányi versenyeken vesznek részt, diáktársaik számára is példamutató, kimagasló
tevékenységet nyújtanak.
Pályázók köre: Ösztöndíjban részesülhet bármely Debrecenben tanuló középiskolás diák, aki
tudományos, vagy művészeti területen kiemelkedő nemzetközi versenyeredményt ért el.
Pályázat leírása: a humán, reál, idegen nyelvi területeken, illetve szakképzés keretében, vagy a
felsoroltak közül több területen nemzetközi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó középiskolások
pályázatát várja az önkormányzat. A konkrét eredményekről szóló dokumentáció fénymásolatának
bemutatása, valamint a tanuló köznevelési intézményének támogatása szükséges a pályázat sikeres
benyújtásához. A nyertes pályázók oklevélben, valamint egy éven keresztül havi nettó 50 000 Ft
ösztöndíjban részesülnek. A beadott pályázatok értékelése után az ösztöndíj átadására Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának júniusi közgyűlésén kerül sor.
A pályázatot benyújthatja: bármely debreceni köznevelési intézményben tanuló diák vagy törvényes
képviselője a köznevelési intézményének ajánlásával.
A pályázás módja: Pályázni csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet, ami az
Új Városháza (Debrecen, Kálvin tér 11.) Kulturális Osztályán vehető át, vagy letölthető a
www.debrecen.hu, illetve a civilek.debrecen.hu honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázatokat a Kulturális Osztálynak címzetten, 2 példányban kell benyújtani.(Postacím:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kulturális Osztály, 4026 Debrecen Kálvin tér
11.)

Cívis Talentum ösztöndíj

P Á L YÁ ZA TI A DA TL A P

1. A pályázó adatai:
Neve:
Születési helye, év, hó, nap:
Anyja neve:
Címe:
Középiskolája neve:
Eddigi tanulmányi eredményei, tanulmányi átlagai:
Elérhetőségei (telefon, e-mail):
3. A pályázó személy tevékenységének, tanulmányi előmenetelének bemutatása, az elismerés
adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény a nemzetközi megmérettetés
kiemelésével: (részletes leírás és a szükséges igazoló dokumentáció csatolása szükséges)
____________________
pályázó/törvényes képviselő aláírása

_______________________osztályos

tanulót

kimagasló

nemzetközi

tanulmányi

eredményei alapján a Cívis Talentum ösztöndíjra javaslom.

Dátum:
_______________________
intézményvezető aláírása, pecsét

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy személyemmel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
-

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség*
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ……. pont alapján

-

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ……. pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Érintettség esetén kijelentem, hogy kezdeményeztem az érintettség közzétételét a pályázatot
meghirdető honlapon.
*”nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6.§-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó: a)
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az
a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója…”
**”Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy
közeli hozzátartozója, …köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.”

Kelt:
Aláírás

Nyilatkozat

Alulírott …........................................................................... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati
adatlapokon feltüntetett személyes adataimat a pályázati döntésben résztvevő személyek
megismerhetik.

Debrecen, 2017.

…...................................
aláírás

