
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
Lenti Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók támogatására ösztöndíjpályázatot hirdet. 

 

Ösztöndíjban részesülhet az a 10. életévét betöltött, de 18. életévét a pályázat benyújtásának 

időpontjában még be nem töltött magyar állampolgár részesíthető, aki Lenti Város illetékes-

ségi területén állandó lakóhellyel, vagy a gyámhatóság nevelésbe vételt elrendelő határozata 

szerinti Lenti gondozási hellyel rendelkezik, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű-

nek minősül, nincs igazolatlan hiányzása, és 

 

- Lenti székhelyű általános iskola beiratkozott tanulója vagy 

- középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója 

( Lenti gondozási hely alatt a Lenti állandó lakhellyel rendelkező nevelőszülőt, vagy a Lenti 

telephellyel rendelkező lakásotthont kell érteni. ) 

 

Pénzbeli ösztöndíj támogatás további feltételei  

hogy a tanuló által benyújtott, tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítvány vagy dokumentum 

szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés 

nélküli számtani átlaga 

- általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 2,6 feletti, 

- szakiskolai tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 2,75 

     feletti, 

- gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 3,00 feletti 

     legyen. 

 

Az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/fő/hó összegig terjedhet. 

 

Az ösztöndíj egy félévre (5 hónapra) szól– első félév esetében szeptembertől januárig, máso-

dik félév esetében februártól júniusig - kerül megállapításra, folyósítása az első félév eseté-

ben szeptember 1. napjától, a második félév vonatkozásában február 1. napjától kezdődik. 

 

„Tudáscsomag” természetbeni ösztöndíj támogatás további feltételei: 

- legalább jó minősítés magatartásból, szorgalomból, és 

- az előző tanítási év, év végi eredményhez képest javuló tanulmányi eredmény, 

- sportversenyeken, tanulmányi versenyeken való részvétel, vagy 

- kiemelkedő közösségi munka – ünnepélyeken, műsorokon való szereplés. 

 

A „Tudáscsomag” ösztöndíj természetbeni támogatás – informatikai eszköz – formájában ke-

rül biztosításra, mely minden év október 15. napjáig a megállapodás aláírásával kerül átadásra 

a pályázó vagy szülője, törvényes képviselője részére. Az informatikai eszköz Lenti Város 

Önkormányzatának tulajdonát képezi, mely egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra – szeptember-

től júniusig – kerül a pályázó használatába átadásra. Az informatikai eszköz használatával 

kapcsolatos részletes szabályokat a megállapodás tartalmazza.  

 

Nem részesülhet támogatásban azon pályázó, akinek a pályázata formailag vagy tartal-

ma alapján érvénytelen, pályázata határidőn túl érkezett be, valamint aki a lenti ön-

kormányzattól ösztöndíjban vagy más települési önkormányzattól hasonló célú ösztön-

díjban részesül. 



 

A pályázathoz minden esetben csatolni kell: 

- pályázati adatlapot, 

- a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, 

- a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példányát, 

- a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más 

dokumentum – másolatát, 

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat máso-

latát, 

- elismerő oklevelet, vagy az oktatási intézmény vezetőjének igazolását a sportver-

senyeken, tanulmányi versenyeken való részvételről, 

- a  nevelési oktatási intézmény, helyi intézmény, vagy civil szervezet nyilatkozatát 

a kiemelkedő közösségi munkáról.  

 

A pályázat odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Kulturális és 

Ügyrendi Bizottság együttes ülésen dönt.  

 

- az első félévre beérkezett pályázatok vonatkozásában szeptember 30. napjáig, 

- a második félévre beérkezett pályázatok vonatkozásában február 28. napjáig, 

 

A Bizottságok együttes ülésén tanácskozási joggal részt vesz a Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat elnöke. 

 

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik a tanuló vagy tanuló,  

- aki év közben tanulmányait megszakítja, 

- az adott tanév II. félévére szóló jogosultságot február 10-ig nem igazolja 

ba) iskolalátogatási igazolással, 

bb) az I. félévre vonatkozó igazolással arról, hogy nem volt igazolatlan hi-

ányzása. 

 

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatják be a hallgatók 

Pénzbeli ösztöndíj támogatás iránt 

-  első félévre vonatkozóan szeptember 15. napjáig, 

-  a második félévre vonatkozóan február 15. napjáig, 

 

„Tudáscsomag” természetbeni ösztöndíj támogatás iránt  

- szeptember 15. napjáig. 

 

Lenti Polgármesteri Hivatalba Elek Zsuzsanna szociális és általános igazgatási ügyintézőhöz 

(8960 Lenti Zrínyi u. 4. földszint). 

A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. 

 
Amennyiben a pályázat benyújtásának végső időpontja munkaszüneti napra esik, határidőben 

beérkezettnek kell tekinteni a következő munkanapon beérkezett pályázatot is. 
 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Elek Zsuzsanna szociális és általános igazgatási ügyin-

tézőnél személyesen Lenti Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti Zrínyi u. 4. földszint) vagy a 

0692/553-959-es telefonszámon lehet. 


