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Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás  

Minisztériummal együttműködve 

2018. ÉVRE KIÍRJA 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatát Felsőoktatási hallgatók         

számára  a  2017/2018. tanév II. és a 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozóan 

 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek , akik   a képzésre vonatkozó keretidőn belül  teljes 

idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező  alapképzésben,  

mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:   

 

2017.  NOVEMBER 7. 
 

 

A benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti 

hallgatói jogviszony -  igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről. 

A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme. (A pályázat 

benyújtását megelőző havi nettó jövedelem.) 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 

adóalapot növelő jövedelemnek számít. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában pályázati 

űrlapon írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.  

A határidőn túl, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat elutasítja. 

A pályázat eredménye nyilvános. 

 
A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

 

 

 

Bugac, 2017. október 04. 

 
 

Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

 

Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Emberi Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve 2018. évre kiírja 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatát 

 

Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

 

A pályázatra kizárólag azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

 

2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

      felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert  

érettségizettek , akik a 2018/2019 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében  

teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettségek eredményező alapképzésben, 

egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

A pályázók közül csak azok részesülhet ösztöndíjban, akik 2018-ben először nyernek felvételt 

felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.  

 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
 

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 

 

2017. NOVEMBER 7. 
 

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

A pályázat kötelező melléklete a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelme. (A pályázat benyújtását megelőző havi nettó jövedelem.) 

 

A határidőn túl benyújtott, illetőleg formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat elutasítja. 

 

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

 

 
 

Bugac, 2017. október 04. 

 

 
 

 

 
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

