
A GÁT Alapítvány pályázatot hirdet  

az iskolában szervezett nyári tábori részvételi díjak támogatására 
 

1. A pályázat célja 

Azon tanulók támogatása, akik anyagi okok miatt a fenti programokon nem tudnának támogatás 

nélkül részt venni. 

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 200.000 Ft 
 

3. Pályázhatnak az Óbudai Nagy László Általános Iskolába járó gyermekek gondviselői. 

 

4. Pályázati kategóriák 
A pályázók az alábbiakra nyújthatnak be pályázatot: nyári tábori támogatás, mely az iskola 

szervezésében történik. 

 

5. A támogatás mértéke  

Az elnyerhető támogatási összeg maximum a részvételi díj összegének 50%-a. 

 

6. Érvénytelen az a pályázat, amely 

- a határidő után érkezett be,  

- a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva, 

- nem az aktuális adatlapon került benyújtásra.  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be.  

 

7. Hiánypótlás 
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét 

követő 5 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. 

A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró, 

illetve ennek hiányában telefonon értesíti pályázót, akinek személyesen át kell vennie a 

hiánypótlásra való felszólítást az iskola tikárságán.  

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség az iskola 

titkárságán, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül. 

 

8. A támogatás formája 
A támogatás összegét a támogatási szerződés aláírása után az Alapítvány közvetlenül a tábort 

szervező tanárnak fizeti ki. 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

 

9. Pályázat benyújtásának módja 
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.  

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük 

feltüntetni az „Pályázat nyári tábori részvételi díjak támogatására” címet. 

Az űrlap hozzáférhető: 

- az iskola honlapján (http://varadi.obudainagylaszlo.hu/gat-alapitvany/) 

- az iskola titkárságán (1035 Budapest, Váradi u. 15/B. I. emelet). 

 



10. Pályázat benyújtásának határideje és helye 
A pályázatot az Óbudai Nagy László Általános Iskola Titkárságára (1035 Budapest, Váradi u. 

15/B. I. emelet) kell benyújtani.  

A beadás határideje 2018. június 8. (péntek) 12 óra 

 

11. A pályázat elbírálásának szempontjai 

Amennyiben az összes pályázatban igényelt támogatási összeg meghaladja a pályázati kiírásban 

megadott keretösszeget, a GÁT Alapítvány kuratóriuma rászorultsági sorrendet állít fel, és ennek 

tükrében ítéli meg a nyújtott támogatást. 

 

A szociális rászorultságot követően a kuratórium azt is vizsgálja, hogy a pályázó vállalja-e  a 

tábori költség 50%-ának megfizetését. 

 

A GÁT Alapítvány kuratóriuma minden esetben kikéri a gyermek osztályfőnökének, tanítójának 

véleményét  a gyermek tanulmányi eredményéről, magatartásáról, szorgalmáról, esetleges 

igazolatlan hiányzásairól (ez kizáró ok a pályázatban való részvételből!),  a közösségi munkában 

való  részvételéről. 

 

12. A pályázatról való döntés 

A pályázat támogatásáról a GÁT Alapítvány kuratóriuma dönt 2018. június 12-én 12 óráig.  

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. 

 

 

13. A pályázatról további felvilágosítást ad: 

Hajdú Zoltánné a 06 30 3850150-es vagy a 250-1088-as telefonszámon.  

 

 

14. Támogatási szerződés 

A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról írásban kap tájékoztatást 

minden eredményes pályázó. 

Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban pályázó nem írja alá a támogatási 

szerződést, elesik a támogatástól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pályázati adatlap  

 

 

 
1.1.  A pályázó neve:   

1.2.  Lakcíme:     

1.3 Levelezési címe:    

1.4       E-mailje:                         ____________________________________________________ 

1.5       Telefonszáma: ___________________________________________________________  

 

1.6       A tanuló neve, és osztálya, aki számára a támogatást kéri 

  

       Név: _____________________________________________  osztály: ______________ 

 

1.7      Milyen célból kéri a támogatást? 

 

         Tábor támogatása / tábor megnevezése: ____________________________________ 

 

                    

1.8     A kirándulás/tábor költsége: ________________________________________________ 

   

     Vállalt önrész: ____________ Ft, azaz _______________________________________ 

             

          Igényelt összeg: ____________ Ft, azaz _______________________________________ 

 

 

 
Budapest, 2018. 

 

        …………………………………. 

                   kérelmező aláírása  

     
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

 

 Alulírott,  

név.: ________________________________________________________________________________ 

születéskori név: ______________________________________________________________________ 

szül. hely, idő: ________________________________________________________________________ 

anyja neve: ___________________________________________________________________________ 

lakcím: ______________________________________________________________________________ 

tartózkodási hely, ahol valójában lakik: ____________________________________________________, 

mint gyermekem,  

név.: ________________________________________________________________________________ 

szül. hely, idő: ________________________________________________________________________ 

anyja neve: ___________________________________________________________________________ 

lakcím: ______________________________________________________________________________ 

tartózkodási hely, ahol valójában lakik: ____________________________________________________, 

törvényes gondviselője felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem _______________________ Ft, azaz _____________________________________________ 

forint. 

Vállalom, hogy amennyiben a pályázatot kiíró tudomására jut, hogy az általam megadott adatok 

valótlanok, úgy a támogatást elveszítem. 

 

Budapest, 2018. 

 

        …………………………………. 

                   kérelmező aláírása  

     


