
Tószeg Községi Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, 

azok eredményei és indoklásuk 
 

 

 

Tószeg Községi Önkormányzat által kiírt, jelenleg futó pályázat: 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 

szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által 

nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 

adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési 

feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az 

elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják 

el. 

 

Kétféle pályázat van. Mindkét pályázati kiírás /Pályázati kiírás A típusú pályázathoz (már 

felsőoktatásban tanulók részére), Pályázati kiírás B típusú pályázathoz (még nem a felsőoktatásban 

tanulók részére)/ az alábbi linken érhető el: 

 

http://toszeg.hu/dokumentumok/?cat=bursahungarica  

 

 

 

 

Korábbi évek pályázatai: 
 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 

támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj 

pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az 

ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

 Tájékoztató a 2017. évi pályázatok elbírálásának eredményeiről:  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételei 14. § alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: 

1. A pályázók száma a 2017. évi fordulóban 20 fő volt. Ebből mind a 20 db „A” típusú pályázat. 

„B” típusú pályázat nem érkezett. 

2. Mind a 20 pályázat érvényes volt és támogatásban részesült 10 hónapra, 2 tanulmányi félévre. 

http://toszeg.hu/dokumentumok/?cat=bursahungarica


3. Összesen 10 tanulmányi hónapra, havi 94.000 Ft összegben ítélt oda támogatást az 

Önkormányzat. A támogatások havi összege személyenként 5.000 Ft illetve 4.000 Ft. 

 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 

támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj 

pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az 

ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

 

 Tájékoztató a 2016. évi pályázatok elbírálásának eredményeiről:  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételei 14. § alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: 

4. A pályázók száma a 2016. évi fordulóban 21 fő volt. Ebből mind a 21 db „A” típusú pályázat. 

„B” típusú pályázat nem érkezett. 

5. Támogatásban részesült 20 pályázat. 1 pályázat formai hibás volt, papír alapon nem került 

benyújtásra. 

6. Összesen 10 tanulmányi hónapra, havi 83.000 Ft összegben ítélt oda támogatást az 

Önkormányzat. A támogatások havi összege személyenként 3.000 Ft, 4.000 Ft vagy 5.000 Ft. 

 


