PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft. iskolafenntartó (a továbbiakban:
Iskolafenntartó) és a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola (a továbbiakban: Madách Művészeti Iskola) Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) együttműködve
tehetséggondozó ösztöndíjprogramot indít az alábbiak szerint.
1. Az Iskolafenntartó az Önkormányzattal együttműködve tehetséggondozó
ösztöndíjprogram pályázatot (a továbbiakban: Pályázat/Ösztöndíjprogram) hirdet zuglói
rászoruló gyermekek számára.
2. Az Ösztöndíjprogram időtartama: a 2020/2021. tanév.
3. Az Ösztöndíjprogram keretében a Madách Művészeti Iskolával tanulói
jogviszonyban álló rászoruló tanulók tehetséggondozó ösztöndíj támogatásban
részesülhetnek. Az ösztöndíj támogatás a tanuló képzésének támogatásához használható fel
az Ösztöndíjprogram időtartama alatt.
4. A tehetséggondozó ösztöndíj támogatásra azok a Madách Művészeti Iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanulók jelentkezhetnek, akik:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és legalább egy éve bejelentett
zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek, mindkettőt igazolni kell a 6. pontban
leírtaknak megfelelően
vagy
b) nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de
 legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek, és
 a családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 180.000,- Ft/hó/fő
összeget, és
- esetükben a lakóhelyül szolgáló lakás szobaszáma nem haladja meg a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szobaszámot.
A b) pontban meghatározott feltételeket igazolni kell a 6. pontban leírtaknak megfelelően
5. Jelentkezési határidő: 2020. november 23. (hétfő)
Jelentkezni lehet személyesen:

Madách Művészeti Iskola titkárságán
Hétfő: 15 - 18 óra
Szerda: 15-18 óra
Csütörtök: 15-18 óra között
1149 Budapest, Angol utca 75.
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e-mail cím: titkarsag@mmti.hu,
Telefon: 06(1)222-1402
6. A Pályázat benyújtása és a kötelező mellékletek
A Pályázathoz a csatolt űrlapot 2 eredeti, aláírt példányban, a támogatási jogcím [a)
vagy b) pont] szerinti kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani. A mellékletekről 1
eredeti és 1 másolati példányt (kivéve, ha az alábbi felsorolás szerint másolati példány is
megfelelő, ez esetben 2 másolati példányt) kell benyújtani).
A Pályázat kizárólag a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet
hiányában a Pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az Iskolafenntartó a
pályázót hiánypótlásra szólítja fel, amelyet a felszólítást követő 3 munkanapon belül
teljesíteni kell. Ha a pályázat a hiánypótlás ellenére sem tartalmazza a kötelező mellékleteket,
azt a pályázatelbíráló bizottság elutasítja.
A Pályázat benyújtásához szükséges kötelező mellékletek:
 a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén:
1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló érvényes határozat
másolata és
2. ha a tanuló hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az
erről szóló érvényes határozat másolata.
 b) más esetben:
1. igazolás a pályázóval egy családban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről:
 kereső tevékenységet végző szülő(k) esetén:
 a NAV által kiállított jövedelemigazolás
a
2019.
évi
jövedelemről, és
 a kereső tevékenységből származó jövedelmet igazoló nettó
jövedelemigazolás (munkáltatói igazolás) vagy vállalkozó
szülő(k) esetén nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző
hónapban vállalkozási tevékenységből származó nettó
jövedelemről.
 nyugdíjas szülő(k) esetén:
 a pályázat benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
nyugdíjszelvény és
 a 2019. évre vonatkozó nyugdíj összesítő.
 munkanélküli szülő(k) esetén:
 az álláskeresési támogatás megállapításáról szóló határozat
másolata, vagy
 az aktív korúak ellátását megállapító határozat másolata vagy
 igazolás a munkaügyi központban munkanélküliként történt
regisztrációról
 a zuglói önkormányzat által biztosított minimumjövedelem juttatásban
részesülő szülő(k) esetén:
 a minimumjövedelem juttatásról szóló határozat másolata.
2. a családi pótlék összegéről szóló igazolás (pl. a családi pótlékot megállapító
határozat másolata vagy a családi pótlék összegét feltüntető
bankszámlakivonat/csekk másolata) és
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3. egyéb jövedelem esetén a jövedelem mértékét igazoló dokumentum
Például tartásdíj esetén a tartásdíjat megállapító bírósági határozat másolata, a
felek megállapodása vagy a tartásdíj utalását igazoló bankszámlakivonat/csekk
másolata, bérleti díj esetén a bérleti szerződés másolata.
4. Amennyiben a pályázó a pályázatában egyéb körülményre hivatkozik (pl.
tartósan beteg/fogyatékos családtag), az ennek igazolására szolgáló
dokumentumok.
7. A Pályázaton való részvétel további feltételei, egyéb szabályok
 A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:
 a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
 a párhuzamos képzésben résztvevő tanulók,
 azok a tanulók, akiket valamelyik szülőjük egyedül nevel,
 azok a tanulók, akik korábban már részesültek az ösztöndíjban,
 azok a tanulók, akiknek jó a tanulmányi eredménye
 Az ösztöndíj – a megszűnés időpontjától – visszavonásra kerül, ha a tanuló zuglói
lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a Madách Művészeti Iskolával fennálló
tanulói jogviszonya megszűnik.
 A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a jelentkezés nem vehető figyelembe.
 Ha a Pályázatban a valóságnak nem megfelelő adatok kerültek feltüntetésre, a
pályázó a Pályázatból kizárható, az ösztöndíj – utólag, visszamenőleges hatállyal –
visszavonható.
8. A tehetséggondozó ösztöndíjkeret nagysága: a 2020/2021. tanévben 7.200.000,- Ft
Az ösztöndíjkeret a pályázók között azok számától, a rászorultságuk mértékétől, valamint a
képzés típusától és a pályázók egyéb körülményeitől függően osztható szét a pályázatelbíráló
bizottság által.
9. A Pályázat elbírálása: A beérkezett Pályázatokat 2020. december 20. napjáig
pályázatelbíráló bizottság bírálja el, amelynek eredményéről a pályázókat írásban
értesítik.
Budapest, 2020. október 29.
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