
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

Lenti Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy „Települési Talentum” ösz-

töndíjpályázatot hirdet. 

 

Ösztöndíjban részesülhet az a jó tanulmányi eredményt elérő, 14. életévét betöltött, de 25. 

életévét a pályázat benyújtásának időpontjában még be nem töltött magyar állampolgár, aki 

Lenti Város illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik, a város közösségi életében 

tevékenyen részt vállal és 

a) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója és az intéz-

ményben legalább egy teljes évfolyamot teljesített, vagy 

b)  államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben részt vevő, 

nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató. 

 

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei továbbá: 

- országos tanulmányi versenyen történő helyezés, vagy 

- bármely kiemelkedő kulturális, művészeti tevékenységben való részvétel iga-

zolása, vagy 

-  sportteljesítmény, sportversenyen való részvétel igazolása, vagy 

-  tudományos publikációval történő rendelkezés, vagy 

-  más kiemelkedő tevékenységben történő részvétel. 

 

Jó a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, tanulmányi eredményt 

tanúsító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző 

félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga 

- szakiskolai tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 

4,00 feletti, 

- gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,00 feletti, 

- felsőoktatásban részt vevő hallgató esetében 3,5  feletti. 

 

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

ma alapján érvénytelen, pályázata határidőn túl érkezett be, az önkormányzattól Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesül, valamint a lenti önkormányzattól ösz-

töndíjban vagy más települési önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül. 

 

A pályázathoz minden esetben csatolni kell: 

-  pályázati adatlapot, 

-  pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, 

-  pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példá-

nyát, 

-  pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más 

dokumentum – másolatát, 

- a város közösségi életében való tevékenység részvállalásáról a civil szervezet, 

hely intézmény által kiállított nyilatkozat a tevékenység pontos meghatározásá-

val, 

- elismerő oklevelet, vagy oktatási intézmény vezetőjének igazolását, vagy egyéb 

szervezet igazolását  

 

Az ösztöndíj maximum összege bruttó 200.000 Ft/fő/ tanév összegig terjedhet. 



 

A pályázatról odaítéléséről a Kulturális és Ügyrendi Bizottság dönt minden év október 31-ig.  

 

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat minden év november 15. napjáig megállapodást 

köt. A megállapodás tartalmazza a juttatás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, az 

adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is. 

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre kerül megállapításra, folyósítása egy összegben, adott év dec-

ember 15. napjáig kerül folyósításra. 

 

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik a tanuló vagy hallgató, aki év közben tanulmányait meg-

szakítja, az adott tanév II. félévére szóló jogosultságot február 20-ig iskolalátogatási igazolás-

sal vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolással nem igazolja. 

 

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a hallgatók minden év 

szeptember 30-ig nyújthatják be 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. 

 

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. 


