Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2021. (IX.22.) számú határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek kiírásáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022/2023. évi pályázati
felhívását az általa meghatározott feltételek alapján, az alábbiak szerint teszi közzé:
A pályázó:
• a rossz anyagi körülmények között él, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg,
• ha a szülő öregségi vagy rokkantnyugdíjas, munkanélküli, egyedülálló és az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,
• árva vagy félárva
• családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több
• szülei külön élnek vagy elváltak
• állami nevelt, gyámolt
• fogyatékossággal élő
• családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van
• eltartója munkanélküli vagy nyugellátásban részesül
• nem részesül kollégiumi ellátásban
• a jogosult részére megállapított legkisebb összeg havonta minimum 2000 Ft, maximum 5000
Ft.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektornikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER Bursa rendszer) pályázati regisztráció szükséges. A személyes és
a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtani a pályázónak.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony – igazolás, amelyen a felsőoktatási
intézmény igazolja, hogy a pályázó a kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt.
2. Igazolás a pályázó és a vele közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző egy főre
jutó havi nettó jövedelemről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentum.
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