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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára 

benyújtott pályázatok elbírálásához 

 

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójára benyújtott pályázatok: 

- Dósa Vanda 2518 Leányvár, Erzsébet u. 119. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Dósa Mihály 2518 Leányvár, Erzsébet u. 119. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Zink Katalin 2518 Leányvár, Erzsébet u. 19. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Végh Mária Ilona 2518 Leányvár, Kálvária u. 47. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Végh Pál Péter 2518 Leányvár, Kálvária u. 47. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Gyenes Vivien 2518 Leányvár, Bécsi út 99. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Lovász Bence 2518 Leányvár, Bécsi út 79. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Polák Regina 2518 Leányvár, Bécsi út 150. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Papp Melinda 2518 Leányvár, Erzsébet u. 20. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Szikora Márton 2518 Leányvár, Bécsi út 86. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Csáti Berta 2518 Leányvár, Erzsébet u. 149. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Csáti Janka 2518 Leányvár, Erzsébet u. 149. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Marcsák Gábor 2518 leányvár, Bécsi út 107. szám alatti lakos „A” típusú pályázata, 

- Várnay Dávid 2518 Leányvár, Vasút u. 17. szám alatti lakos „A” típusú pályázata. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 

szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 

elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A megítélt havi támogatás összegét a 

pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 

 

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 

fedezendő ösztöndíj összegét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már 

tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 

támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat 

által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben  

kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2021. évi fordulóban 5.000 

Ft/fő/hó volt.  

Fentiek alapján kérem, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatokat bírálja el. 

 

    Bertáné Mihály Beáta 

 jegyző 


