
Magyargéc Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

A nyílt pályázat keretében meghirdetett pályázatok: 

a) felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első 

félévére vonatkozóan (a felhívás kódja: BURSA-2020-A) 

b) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (a felhívás kódja: 

BURSA-2020-B) 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

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

A pályázat és mellékletei rögzítésének, valamint az önkormányzathoz történő 

benyújtásának határideje: 

2019. november 5. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 

hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 

 

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és a gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 28/2013. (XII.31.) rendelete 19-22 §-ai értelmében a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben a polgármester – ha a Képviselő-testület döntése alapján az 

önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

adott évi fordulójához – havi 5.000 Ft Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) 

részesítheti azt a magyargéci lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar 

állampolgárt, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett pályázati kiírásban és 

Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak.       

Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben) 

pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben 

(továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.   

Az ösztöndíj elnyerése érdekében  az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott 

formanyomtatványon és határidőig köteles pályázatát benyújtani, amelyhez csatolni kell a 

formanyomtatvány tájékoztató részében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat. 

A hatáskör gyakorlója dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, 

és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el. A pályázó a 

döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.   

  



Az ösztöndíj-támogatás időtartama   

a) "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,  

b) "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

  

Az önkormányzat a megállapított ösztöndíjak összegét félévente előre, egyösszegben átutalja a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára.   

Az ösztöndíj-támogatás folyósításáról – az ösztöndíjas számlára történő havi utalásáról – az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő gondoskodik.    

Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha    

a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,   

b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,  

c) "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E 

körülményt az önkormányzat minden év októberében felülvizsgálja, melyhez 

jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani az akkori körülményeknek megfelelően. 

Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja 

rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság 

megszűnését vélelmezni kell.   

Az a)-c) pont szerinti megszüntetésre a döntés meghozatalát követő tanulmányi félévtől kerül 

sor.   

Szünetel az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – azokra a 

tanulmányi hónapokra, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.   

Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni  felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/ 

befejezését, továbbá ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint 

elköltözését. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett 

ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető. 

 

További részletes információk a pályázati kiírásokban olvashatók. 

 

 

Velki Róbert s.k. 

polgármester  
 

 


