Az "A" típusú pályázat nyomán önkormányzati támogatást nyert:
Andrasics Renáta
Hétvári Dávid
Horváth Ágnes Éva
Kovács Regina
Lőrincz Brigitta
Péter Viktória
Pocsai Noémi
Prahár László
Szabó Roland
Sztolyka Tímea
Tóth Anett
Tóth Zsófia Regina
Tőrös Ágnes
Várszegi Dániel
Kántor Petra Orsolya
Lőrincz Dóra
Pocsai Annamária
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010.
tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve).
Erre az időszakra önkormányzatunk havi 3000 Ft támogatást biztosít.
A bírálati lapokat továbbítottuk a megyei önkormányzathoz, ahol még tetszőleges összeggel
kiegészíthetik a megítélt települési ösztöndíjat, ezt a Minisztérium az önkormányzati
támogatással megegyező mértékben egészíti ki.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. április.
A "B" típusú pályázat nyomán önkormányzati támogatást nyert:
Kántor Petra Orsolya
Lőrincz Dóra
Pocsai Annamária
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Erre az időszakra önkormányzatunk havi 3000 Ft támogatást biztosít.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2010/2011. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés
esetén a 2010/2011. tanév második féléve.

