BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019/2020. évi fordulójához. A pályázat célja: az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvétel
támogatása.
Pályázók köre:
A települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek,
c.) a felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A benyújtott pályázatok
elfogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.
A pályázat kötelező mellékletei:
a.) a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020.
tanév első félévéről.
b.) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c.) szociális rászorultság igazolását:

a gyermekek részéről születési anyakönyvi kivonat
amennyiben a szülő elvált, válásról szóló jogerős bírósági végzés
amennyiben a szülő özvegy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
tartósan beteg gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékról szóló MEP igazolás.
4. A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szempont, ha a pályázó:
árva vagy félárva,
szülei külön élnek vagy elváltak,
állami nevelt, gyámolt,
a családjában az eltartott gyermekek száma három vagy annál több
a családjában fogyatékos, tartósan beteg vagy rokkant személy él.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem határa:
ha a családban két szülő van. mindenkori öregségi nyugdíj (28 500.-Ft) 350 %-a, azaz 99 750.Ft
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, azaz 114 000 Ft
Az ösztöndíjak elbírálására kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől
függetlenül kerül sor.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig.
a.) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és elbírálás
során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett.
A hiánypótlási határidő: 5 nap.
Értesítés a pályázati döntésről:
A települési önkormányzat a meghozott döntésről és annak indokáról 2019.12. 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020.január 17-ig értesíti a
települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa
rendszeren keresztül.
Kérdés esetén állok a pályázók szíves rendelkezésére ügyfélfogadási időben a Hivatal épületében,
telefonon pedig a 34/371-524-es telefonszámon.
Szákszend, 2019. október 4.
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