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Letenye Város Önkormányzata ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 

hallgatók számára  

 

„A”TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 

akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:  

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek; 

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 

teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban 

először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 

2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

 A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás. 

 Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 

 A pályázó és a vele egy háztartásban élők vagyonnyilatkozata. 
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A pályázatok benyújtásának helye és a pályázattal kapcsolatosan érdeklődni:  

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal  

Önkormányzati, Igazgatási és Szociális Osztály II. emelet 1. 
Telefon: 93/544-977 

 

 

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció 

szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, 

már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 

léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.  

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt lehet 

benyújtani. 

 

 

 

 

 

Letenye, 2015. október 8. 

 

 

 

 

  

  

 Farkas Szilárd 

 polgármester 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

