
Iktatási szám: ………….. 

 

 

Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap 
gimnáziumi tanulók részére 
 
Személyes leadási határidő:   
Postára adási határidő:   
Postázási cím:     
Hallgatói adatok 
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén, a pályázat nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan töltse ki! 

Név: 
 

Születési hely, idő: 
 

Anyja neve: 
 

Állandó lakhely: 
 

Értesítési cím: 
 

Adóazonosító jele: 
 

TAJ-száma: 
 

Pénzintézet, számlaszám: 
 

Telefonszám: 
 

E-mail-cím: 
 

Köznevelési intézmény adatai1 
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén, a pályázat nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan töltse ki! 

Intézmény neve: 
 

Intézmény címe: 
 

Szak: 
 

Évfolyam: 
 

Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, hogy 

nevem megjelenjen a városi kiadványokban. 
☐ Igen  

☐ Nem 

  

                                                        
1 Párhuzamos jogviszony esetén mindegyik jogviszony megadása kötelező! 



Iktatási szám: ………….. 

 

Pályázati kategóriák 
A pályázó több kategóriára is pályázhat. Az adott kategória csak hiánytalanul kitöltött adatlap esetén értékelhető! 
Csak egyértelműen jelölt kategória vehető figyelembe! Csak azon adatlapokat csatolja, melyek esetén pályázik! 

SZ Szakmai tevékenység ☐ Igen 

K Közösségi tevékenységek ☐ Igen 

Kötelező mellékletek (Csatolt dokumentumok: a megfelelő rubrikába tegyen X jelet!) 
☐ Jegyzői igazolás az állandó lakcímről (eredeti példány) (PA) 

☐ Tanulói jogviszony igazolása a pályázat beadásának félévéről (eredeti példány) (PB) 

 
További mellékletek felsorolása (sorszámmal): 
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………………………………….………………………………….………………………………….……………………………
…….………………………………….………………………………….………………………………….……………………
….………………………………….………………………………….………………………………….………………………
………….………………………………….………………………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………………………….………………………………….………
………………………….………………………………….………………………………….………………………………….
………………………………….………………………………….………………………………….……………………………
…….………………………………….………………………………….………………………………….……………………
…………….………………………………….………………………………….……………………………………………. 
Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen pályázatom során megadott 

személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és nyilvántartsa.  

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést fent megadott címemre postázzák. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul 

veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása1

                                                        
1 Aláírás hiányában nem értékelhető a Pályázati Űrlap! 



 

 

 
 

Szakmai Tevékenységek Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül a Szakmai Tevékenységek Adatlap pályázat során nem vehető 
figyelembe! 

SZ 
Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok ikszelendők!) 

☐ Egy, az adott szakmai témában tevékenykedő, szaktanárának ajánlása (SZA) 
 
Tanári értékelés 
Csak az adott félévre vonatkozólag  
Sz01 Szorgalom 0-10 pont1 db 
Sz02 Magatartás 0-10 pont2 db 
Sz03 Önállóság-kreativitás, megbízhatóság 0-10 pont3 db 
Tanulmányi eredmény 
Utolsó két lezárt félév eredménye vehető figyelembe! 
Sz04 Utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye 0-30 pont4 db 
Sz05 Utolsó előtti lezárt félév tanulmányi eredménye  0-30 pont5 db 
Versenyek 
Figyelem! Az egyes eredmények csak egy alkalommal vehetők figyelembe 
Sz06 Iskolai tanulmányi és sportverseny I-II-III. helyezés 3-4-5 pont db 
Sz07 Városi tanulmányi  és sportverseny I-II-III helyezés 6-8-10 pont db 
Sz08 Megyei tanulmányi és  sportverseny I-II-III helyezés 9-12-15 pont db 
Sz09 Országos tanulmányi és  sportverseny I-II-III helyezés 12-16-20 pont db 
Sz10 Nemzetközi tanulmányi  és sportverseny I-II-III helyezés 15-20-25 pont db 
Nyelvismeret 
Több egymást követő sikeres pályázat esetén is figyelembe vehető  

Sz11 Felsőfokú C típusú nyelvvizsga 10 pont db 
Sz12 Középfokú C típusú általános nyelvvizsga 3 pont db 
 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása6 

                                                        
1 Utolsó és utolsó előtti lezárt félév osztályzatának összege. 
2 Utolsó és utolsó előtti lezárt félév osztályzatának összege. 
3 Osztályfőnök ajánlása alapján az OKKUBI döntése szerint. összesen maximum 10 pont adható. 
4 Átlag*6 egész pontra kerekítve a kerekítés általános szabályainak megfelelően. 
5 Átlag*6 egész pontra kerekítve a kerekítés általános szabályainak megfelelően. 
6 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



 

 
 

 

Közösségi tevékenységek Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! K 
Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok ikszelendők!) 

☐ Legalább egy civil szervezet vezetője vagy szakosztály/művészeti csoport/intézmény vezetője által kiállított ajánlás (KA) 
 
Általános  sporttevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek 
K01 Igazolt versenyző  5 pont db 
K02 Válogatott versenyző sportáganként 8 pont db 
K03 Edzőség sportáganként 6 pont db 
Sportversenyek 
Egyes versenyek csak egy alkalommal vehetőek figyelembe! 
K04 Olimpia 15-30 pont1 db 
K05 Nemzetközi Gyermek Játékok (International Children’s Games) 10-25 pont2 db 
K06 Világbajnokság 10-25 pont21 db 
K07 Európa-bajnokság 5-20 pont3 db 

K08 Világkupa 5-20 pont22 db 
        
 
 
Művészeti kiállítások 
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe! 
K11 Önálló külföldi kiállítás 12 pont db 
K12 Csoportos külföldi kiállítás 8 pont db 
K13 Önálló hazai kiállítás 10 pont db 
K14 Csoportos hazai kiállítás 6 pont db 
Előadóművészet 
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe! 
K15 Önálló külföldi fellépés 10 pont db 
K16 Csoportos külföldi fellépés 8 pont db 
K17 Önálló hazai fellépés 3 pont db 
K18 Csoportos hazai fellépés 1 pont db 
Színművészeti tevékenység 
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe! 
K19 Hazai önálló est 8 pont db 
K20 Külföldi önálló est 12 pont db 
K21 Hazai csoportos fellépés 6 pont db 
K22 Külföldi csoportos fellépés 10 pont db 
Művészeti díjak, elismerések 
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe! 
K23 Nemzetközi elismerés/díj 2-16 pont4 db 
K24 Hazai elismerés/díj 1-10 pont5 db 
Közösségi tevékenység,  
Csak a pályázat benyújtásakor fennálló állapot vehető figyelembe! 
K25 Osztályközösségért végzett közösségi munka 0-3 pont6 db 
K26 Iskolai közösségért végzett munka 0-6 pont7 db 
K27 Városért végzett kiemelkedő közösségi munka 0-10 pont8 db 
K28 Egyesület, alapítvány bíróság által bejegyzett vezetője 8 pont db 
K29 Diákönkormányzati tisztség 8 pont db 
 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása9 

 

                                                        
1 Pontszámítás: 32-[Helyezés*2]; de legalább 15 pont; Példa: 3. hely esetén: 32-6=26 pont 
2 Pontszámítás: 27-[Helyezés*2]; de legalább 10 pont; Példa: 3. hely esetén: 27-6=21 pont 
3 Pontszámítás: 27-[Helyezés*2]; de legalább 5 pont; Példa: 3. hely esetén: 27-6=21 pont 
4 Pontszámítás: 18-[Helyezés*2]; helyezés nélküli elismerés esetén 2 pont. 
5 Pontszámítás: 12-[Helyezés*2]; helyezés nélküli elismerés esetén 1 pont. 
6 Szaktanár ajánlása alapján az OKKUBI döntése szerint. összesen maximum 3 pont adható 
7 Szaktanár ajánlása alapján az OKKUBI döntése szerint. összesen maximum 6 pont adható 
8 Szaktanár ajánlása alapján az OKKUBI döntése szerint. összesen maximum 10 pont adható 
9 Aláírás hiányában nem értékelhető a Szakmai Tevékenységek Adatlap! 



 

 
 

Kitöltési útmutató 

Általános Információ 

Kitöltés előtt gondosan tanulmányozza a kitöltési útmutatót! 

Fontos tudnivalók 

 Csak pécsi, vagy Pécs testvérvárosának köznevelési intézményében tanuló pályázhat.  

 Egy sorhoz több igazolás is tartozhat, valamennyi kért igazolás csatolása kötelező! 

 Ahol külön nem került feltüntetésre, ott eredeti példány csatolása kötelező! 

  A pályázati űrlap valamennyi benyújtott oldalát a pályázónak kötelező aláírnia és dátummal 

ellátnia! 

 Az egyes kategóriákban elért pontok összeadódnak! 

 Amennyiben egy Adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást a megfelelő 

formában, az Adatlap azon sora nem értékelhető!  

 A Pályázati kategóriák című lapon, a „További mellékletek felsorolása” résznél, valamennyi 

csatolt dokumentum feltüntetése kötelező! A fel nem tüntetett dokumentumok a pályázat 

során nem vehetőek figyelembe! Kevés hely esetén pótlap használata megengedett, ez esetben 

a pótlapot is írja alá, és tüntesse fel a csatolás tényét az első oldalon! 

 Korábbi sikeres Polgármesteri Ösztöndíj Pályázatban figyelembe vett igazolások nem vehetők 

figyelembe, kivéve Sz11-Sz12 sor esetén. 

 Szervezeti tisztség esetén csak a pályázat benyújtása napján érvényben lévő szervezeti tisztség 

vehető figyelembe! Egy adott szervezetben betöltött tisztség csak egy soron vehető figyelembe! 

 A kötelezően csatolandó dokumentum(ok) hiánya esetén a teljes adatlap érvénytelen  

(0 pontos), az egyes sorokra nem adható pontszám! 

 Nemzetközi verseny: legalább két ország részvételével zajló verseny. 

 Országos verseny: legalább 6 megyére meghirdetett verseny 

 Regionális verseny: legalább 2 megyére meghirdetett verseny 

 Megyei verseny: legalább 2 településre meghirdetett verseny 

 Sz03 és K25-K27 sorok esetén a kitöltési útmutató szerint illetékes személy támogató 

nyilatkozata és pontértékre tett javaslata alapján az OKUBI ítéli meg az adott tevékenységre 

adandó pontot. 

 Pontatlan kitöltés esetén, a Bizottság a pályázatot 0 ponttal elutasítja. 

Igazolási rend 

A csatolt kötelező mellékleteken kérjük tüntesse fel a dokumentum zárójelben szereplő azonosítóját! (PA, PB, SZA, 

KA) 

Melléklet: A kötelező dokumentumokon felül csatolandó további igazolás. 

A mellékleteken kérjük, tüntesse fel, mely sor esetén vegyük figyelembe az adott dokumentumot! A sorszám 

nélküli dokumentumokat Bizottságunk figyelmen kívül hagyja, pontszámot nem ítél meg. 

Hiányzó vagy nem megfelelő melléklet esetén az adott sorhoz tartozó tevékenység nem értékelhető! 

 

Szakmai Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok azonosítója: SZA 

Sz01-Sz02  Bizonyítvány és félévi értesítő köznevelési intézmény által hitelesített másolata másolat 

Sz03 Az osztályfőnök igazolása és javaslata eredeti 

Sz04-Sz05 Bizonyítvány és félévi értesítő köznevelési intézmény által hitelesített másolata másolat 

Sz06-Sz10 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 

Sz11-Sz12 Nyelvvizsga-bizonyítvány másolat 

 



 

 
 

Kiegészítő tevékenységek Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: KA 

K01 Sportegyesület igazolása eredeti 

K02 Sportághoz tartozó Országos Sportszövetség igazolása eredeti 

K03 Sportegyesület igazolása eredeti 

K04-S09 Sportághoz tartozó Országos Sportszövetség igazolása eredeti 

K10 Szervező igazolása  másolat 

K11-K22 Rendezvény szervezőjének és a fellépő csoport vezetőjének igazolása másolat 

K23-K24 Oklevél vagy szervező igazolása a díjról, elismerésről másolat 

K25 Az osztályfőnök igazolása és javaslata eredeti 

K26 Az iskolaigazgató igazolása és javaslata eredeti 

K27 A tankerületi igazgató / önkormányzati képviselő igazolása és javaslata eredeti 

K28 Szervezet igazolása tagságról, 6 hónapnál nem régebbi bírósági kivonat eredeti 

K29 Az igazgató igazolása eredeti 

 

Nem egyértelmű, vagy ellentmondásos pályázat esetén Pécs Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága és az előkészítést végző Oktatási és 

Kulturális Referatúra a pályázat elbírálása céljából további dokumentumok csatolását, 

pótlását kérheti a pályázótól. 

Jelen útmutatóban és az adatlapokon feltüntetett dokumentumok (hiány)pótlására Pécs 

Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Referatúrájának a benyújtott pályázat 

egyértelműsítésére vagy ellentmondásosságának tisztázására, a pályázóhoz intézett 

írásbeli felhívását ide nem értve, nincs lehetőség! 

 


