BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Törtel Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelővel együttműködve ezennel kiírja a 2017/2018-as tanév második és a 2018/2019es tanév első félévére a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot,
amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres
segítséget.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
 a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,
 a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és
 a minisztérium által nyújtott támogatás.
Ez a támogatás azon feloktatási intézményekben kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után
felsőoktatási hallgatói normatívában részesül.

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek.
„A típusú” pályázat esetén:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a
2018/2019-es tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2017/2018-as tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
„B típusú” pályázat esetén:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2018/2019-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet sem „A”, sem „B típusú” ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
 doktori (PhD) képzésben vesz részt
 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz két egymást követő (2017/2018-as tanév második, illetve
a 2018/2019-es tanév első féléve) tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2018. április.
„B” típusú pályázat esetében 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév, a folyósítás
kezdete a 2018/2019 tanév első féléve. Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018-ban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben megkezdik.

A pályázat benyújtása:
Figyelem!
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: htps://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére.
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.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését
és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési Önkormányzatnál
kell benyújtani a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati űrlap minden pontja kitöltésével és a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Az ösztöndíj települési önkormányzat által való elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó jogosultságának igazolására a pályázat mellé mellékelje
•
•

a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolást, illetve
lakcímkártyájának másolatát.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására a pályázat mellé mellékelje a vele egy háztartásban élők
elmúlt havi jövedelméről szóló igazolást
•
•
•
•
•
•

munkabér esetében – munkáltatói jövedelem igazolást,
vállalkozók, illetve őstermelők esetében - NAV igazolást
munkanélkülieknél - munkaügyi központ határozatát,
alkalmi munkavégzés esetében - nyilatkozatot 2 tanú igazolásával
családi pótlék esetében - a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást,
gyermektartásdíj esetében - nyilatkozatot 2 tanú igazolásával

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő
adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, határidőn
túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálatból kizárásra kerülnek.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul - de legkésőbb 15 napon belül - írásban értesíteni
a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményezniük.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
-tanulmányok halasztása,
-tanulmányok helyének megváltoztatása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával)
-tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása.
-személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
Az Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban további részletes felvilágosítást a
Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában Fehér Zsuzsánna nyújt.

