
Ajka Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottságának 

pályázati kiírása 

sportolók ösztöndíjára 
 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (III. 8.) rendelete alapján 

 

A pályázat célja: 

Ajka városhoz kötődő fiatal, sikeres sportolók ösztöndíj támogatása annak érdekében, hogy nemzetközi 

versenyeken, Európa- és világbajnokságokon, olimpiákon résztvevő, valamint a Nemzeti Bajnokság I., 

II. vonalában sportolók a felkészülésükhöz anyagi segítséget kapjanak. 

 

A pályázaton részt vehet: 

Minden ajkai sportegyesületben, vagy ajkai sportegyesületből induló és legalább 5 éve ajkai állandó 

lakhellyel rendelkező, vagy tanulmányait Ajkán végző egyéni sportolóra. 

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a 35 év alatti életkor, illetve és a sportoló eredményei alapján várható 

sikeres nemzetközi szereplése. 

 

Az ösztöndíj ideje alatt a támogatást elnyertektől elvárás, hogy nyilvános szereplésükön, tüntessék fel 

az ösztöndíjat adományozó nevét. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15. 16.00 óra 

• A pályázat benyújtható, illetve a benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az 

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján (Bartalos Szilárd szervezési 

ügyintéző, III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető a www.ajka.hu honlapról. 

• A pályázati űrlap és mellékletek: 

- magyar nemzeti válogatottban való részvételről, vagy a magyar nemzeti olimpiai 

kerettagságról igazolás, 

- szakmai ajánlás (indoklással) az adott sportág legalább egy prominens képviselőjétől, 

- sporteredmények igazolása, 

- sportegyesületi tagságról igazolás, 

- hallgatói/tanulói jogviszonyról igazolás, vagy 

- munkaviszony igazolása. 

 

A pályázati támogatás formája és mértéke: 

Az ösztöndíj 2022. január 1. napjától 2022. július 30. napjáig, 6 hónap időtartamra szól. A 

támogatás 3 fő részére állapítható meg. 

Az ösztöndíj összege bruttó 30.000 Ft/hónap. 

 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatot Ajka város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja el. 

Ha a pályázók száma meghaladja a támogatható létszámot (3 fő), a bizottság a pályázatok elbírálásánál 

előnyben részesíti: 

• a magyar nemzeti olimpiai kerettagsággal rendelkező sportolót, 

• a magyar nemzeti válogatott sportolót, 

• olimpiai sportágak versenyzőit 

• a magyar nemzeti bajnokságban, nemzeti versenyeken sikeresebben szereplőket, 

• középiskolák, főiskolák, egyetemek nappali tagozatos tanulóit, hallgatóit. 

 

A pályázat eredményét: 2021. december 3. napjáig az Ajkai Szóban, illetve Ajka város honlapján 

teszi közzé a bizottság. 

           Bujtor Balázs s.k. 

bizottság elnöke 

http://www.ajka.hu/

