Pályázati kiírás a Kari Öntevékeny Körök működési támogatására
2015/16-os őszi félév
A BME TTK HK pályázatot hirdet TTK kari öntevékeny körök részére. A pályázat célja, hogy
biztosítsa azokat az anyagi feltételeket, melyek a körök működéséhez szükségesek. A pályázat feltétele,
hogy a TTK HK által jegyzett kari öntevékeny kör legyen, azaz:
• elfogadott a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
• 2014/15 tavaszi félévben megtartotta az alakuló ülését, amelyről jegyzőkönyvet készített és
tartalmazza a körtagok listáját is
• kérte a BME HÖK Alapszabály 3. melléklete alapján a kör nyilvántartásba vételét.

Pályázati feltételek
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az igényelt eszközöket/tételeket prioritás szerinti sorba rendezve, az ezekre fordítandó összegek pontos, részletes kifejtését
• az alakuló ülés jegyzőkönyvét
• a kör eszközeinek leltárát (SZMSZ-ben rögzített mellékleteit frissíti)
• az előző féléves tevékenységről készített beszámolót (kivéve újonnan alakult kör esetében)
• rövid szöveges összefoglalót a következő féléves célokról
Kérdéseidet a palyazat@wigner.bme.hu címen teheted fel.

Pályázat leadásának módja, határideje
Pályázat leadásához a pályázati papírokat az Öntevékeny Körnek elektronikus formába
a palyazat@wigner.bme.hu címre kell elküldenie „Kari Öntevékeny Körök Pályázat 2015/16/1 –
a pályázó kör neve” tárggyal. Az elküldési határidő: 2015. október 2. 23:59. A határidő után
beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.
Felszólítunk minden pályázót, hogy a hamis adatok megadása szigorú fegyelmi eljárást von maga
után, melyet a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 55. §-a alapján határoznak meg!

Felülvizsgálat és fellebbezés
A Hallgatói Képviselet a pályázatok előzetes eredményeit 2015. október 4.-ig meghatározza.
Az előzetes eredmények ellen felülvizsgálati kérelmet benyújtani 2015. október 9. 12:00-ig lehet, a
palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.
A végleges eredmények 2015. október 13.-án tesszük közzé a http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az
eredmények ellen fellebbezni az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé lehet, ez eredményhirdetés utáni 15
napban.
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