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 „SEDES SAPIENTIAE” 
   ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2021. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 
 
A latin név magyar ejtése: szédesz szapiencié. Nevének jelentése: „Bölcsesség Széke”, 
„Tudomány Katedrája”, amely utal a tudományokban való alapos jártasságra és az élet 
bölcsességére. 

Az ösztöndíjat Kapuvár Városi Önkormányzat alapította költségvetése terhére, amelynek 
felhasználható keretösszege a 201/2018. (IX.27.) ÖKT határozat alapján tanévenként összesen 
420.000,- Ft. 

Célja a tanulásban kiváló eredményt elért fiatalok elismerése, további ösztönzése. 

Az ösztöndíj nem szociális vonatkozású. 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kapuvári állandó lakhellyel 
rendelkező, a tanulásban kiváló teljesítményt nyújtó közép és felsőfokú oktatási 
intézményben tanuló fiatalok anyagi megbecsülésére, kitüntetésére, további ösztönzésére, 
„SEDES SAPIENTIAE” ösztöndíj pályázatot hirdet. Az elbírálásnál előnyt jelent a város a 
közéletben és kulturális és sport életében, a városi civilszervezetek munkájában való aktív 
részvétel. 

Az ösztöndíjat a tanévre (2 szemeszter) kell meghirdetni. A középfokú oktatási 
intézményben tanulók („A” típusú), a felsőfokú oktatási intézményben tanulók („B” típusú) 
pályázatot nyújthatnak be. Tanévenként 3 középiskolás és 3 felsőoktatásban tanuló (kivéve 
első évfolyamos hallgató) nyerheti el az ösztöndíjat, melynek összege személyenként egy 
összegben 70.000,- Ft. 

A pályázat feltételei: 

Elnyerheti minden kapuvári állandó lakhellyel rendelkező középiskolás és felsőoktatási 
intézményben hallgatói jogviszonyban levő, akinek a pályázat benyújtását megelőző tanévben 
tanulmányi átlageredménye mindkét félévben középiskolás esetében 4,5 és 5,00 között van, 
felsőfokú oktatási intézményben tanuló esetében mindkét szemeszterben 4,00 és 5,00 között van. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- önéletrajzot, 

- iskolalátogatási igazolást, 

- az ellenőrzők, bizonyítványok, leckekönyvek eredetivel megegyező másolatát, 

- nyelvvizsga bizonyítványok eredetivel megegyező másolatát, 

- a város közéletben, kulturális és sport életében, a városi civil szervezetek, művészeti 
csoportok munkájában való aktív részvételről szóló igazolást (az adott szervezet állítja ki). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- állami, és államilag elismert középfokú és felsőfokú nyelvvizsgák, 

- a város közéletben, kulturális és sport életében, a városi civil szervezetek, művészeti 
csoportok munkájában való aktív részvétel. 
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A pályázat elbírálása:  

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
bírálja el a benyújtott pályázatokat. 

Minden határidőn belül benyújtott pályázatot érdemben elbírál. 

A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és 
kizárását írásban röviden indokolja. 

A pályázat beadási határideje:  

2021. szeptember 15. (szerda) 16:00 óra, elektronikus úton 24:00 óra 

A pályázatról értesítés: 

A nyertes személyekről a Humán Bizottság dönt. 

A nyertesek részére az ösztöndíjat a polgármester egy összegben október hónap első szombatján 
ünnepélyes keretek között adja át. 

Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjast írásban értesíti. 

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
 
A pályázati űrlapot, és az írásos tájékoztatót Kapuvár város honlapjáról (www.kapuvar.hu) 
lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) portáján vagy az  
1. emelet 11-es irodájában lehet igényelni. 

A pályázatokat zárt borítékban, a pályázati típus, név és telefonszám feltüntetésével a 
Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán (1. emelet 11-es iroda) 
lehet személyesen beadni vagy postai úton - postai küldemény esetében utolsó postára adás 
dátuma: 2021. szeptember 15. (szerda) - eljuttatni az alábbi címre:  

Kapuvári Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda Igazgatási Osztály  
9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 

A pályázati dokumentáció elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is benyújtható. 
 
 
Kapuvár, 2021. augusztus 17. 
 
 
 
 

Horváth László sk. 
Humán Bizottság elnöke 
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Pályázati Űrlap 
 

„SEDES SAPIENTIAE” 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 

 
A pályázó neve: ________________________________________________________ 
 
Születési helye, ideje: __________________________________________________ 
 
Anyja neve:_____________________________________________________________ 
 
Szem. ig. száma: _______________________________________________________ 
 
Állandó lakcíme: _______________________________________________________ 
 
A pályázó e-mail címe: _________________________________________________ 
 
A telefonszáma: ________________________________________________________ 
 
Az adószáma: __________________________________________________________ 
 
A TAJ száma: __________________________________________________________ 
 
Oktatási intézmény, ahol a pályázó jelenleg tanul: 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kar: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Szak, szakpár: ____________________________________________________________ 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

· önéletrajzot 
· iskolalátogatási igazolást 
· ellenőrzők, bizonyítványok, leckekönyvek eredetivel megegyező 

másolatát 
· nyelvvizsga bizonyítványok eredetivel megegyező másolatát 
· a város közéletében, kulturális és sport életében, a városi 

civilszervezetek, művészeti csoportok munkájában való aktív 
részvételéről szóló igazolást (az adott szervezet állítja ki) ajánlását 

 
Kelt: ……………………………….. 
 
       ………..……………………………… 
        pályázó aláírása 

A megfelelő pályázó által 
aláhúzandó 

„A” / „B” típus 


