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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

EFOP-3.9.2-16-2017-00010 
 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú 

tanulmányokat folytatók támogatására, a „Bács-Kiskunban itthon vagy!” című 

tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. 

 

1. Az ösztöndíj pályázat célja 

 

Az ösztöndíj pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok közneveléséhez és felsőoktatásához való hozzáférésének biztosítása, 

tanulmányainak segítése  Kiskunmajsa térségében (Szank, Kiskunmajsa, Csólyospálos, 

Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát, Bugac, Bugacpusztaháza). A pályázat célja továbbá 

Bács-Kiskun megye fejlődéséhez szükséges, megfelelő szakmai felkészültséggel 

rendelkező humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei fiatalok 

identitástudatának kialakítása, Bács-Kiskun megyéhez való kötődésének erősítése.  

 

2. A pályázók köre 
 
Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki 
- 2018. március 30. napjáig 13. életévét betöltötte, de a 28. életévét még nem töltötte 

be, 
- magyar állampolgársággal rendelkezik, 
- hátrányos helyzetűnek minősül, 
- preferált szakma szerinti képzésben részesül (lásd III. sz. melléklet) 
- A 2.1.  pontban felsorolt települési önkormányzatok egyikének közigazgatási 

területén állandó lakóhellyel rendelkezik, 
- nappali tagozaton folytatja tanulmányait 

i) hazai szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulói jogviszony 
keretében), vagy 

ii) hazai felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében teljes 
idejű 

(a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben vagy 

(b) mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben vagy 
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(c) egységes, osztatlan képzésben vagy 
(d) felsőoktatási szakképzésben. 

-  tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív tanévében vagy 
félévben legalább közepes (3.0) tanulmányi átlagot elérte (tanulmányi átlag alatt a 
tantárgyak jegyeinek hagyományos számtani átlaga értendő), 

- egyéb – e rendelet szerinti tanulmányi ösztöndíjon túli - ösztöndíjban nem részesül. 
 
 

 
2.1. Érintett települési önkormányzatok 
  
(A pályázóknak a következő települések egyikén állandó lakcímmel kell rendelkezniük.) 
 

Szank Kiskunmajsa 
Csólyospálos Jászszentlászló 

Kömpöc Móricgát 
Bugac Bugacpusztaháza 

 
 
 

    
2.2. Értelmezések 
 
Hátrányos helyzetű: az az egyén, akinek az esetében a következő körülmények közül 
legalább egy fennáll: 

 család alacsony iskolai végzettsége: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről 
vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a 
nevelőszülőkről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 
megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú végzettséggel 
rendelkezik; 

 család alacsony foglalkoztatottsága: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről 
vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a 
nevelőszülőkről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat 
benyújtásakor a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ szerinti aktív 
korúak ellátásra jogosult vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 16 
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy (és azt 
igazolni tudja);  

 család elégtelen lakáskörülményei: ha megállapítható, hogy a pályázó – amennyiben 
a települési önkormányzat rendelkezik integrált településfejlesztési stratégiával – az 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban 
él; 

 család alacsony egy főre jutó jövedelme: ha a pályázó családjának 
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 
azaz 71.250,- Ft-ot; 
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 vidékies térség lakója: az a pályázó, aki a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban található 
településen rendelkezik – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (2) bekezdése szerinti bejelentett 
lakóhellyel (Szank, Kiskunmajsa, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc, 
Móricgát, Bugac, Bugacpusztaháza). 
 

Preferált szakma: az Ösztöndíj-véleményező Testület által elfogadott, a pályázati felhívás 
III. számú mellékletében megjelölt szakmák; 
Ösztöndíj-véleményező Testület: a tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívásának 
megszövegezésével, a tanulmányi ösztöndíj odaítélésével és visszafizetési 
kötelezettségekkel kapcsolatban döntést hozó és véleményt formáló testület. Tagjai a fent 
említett települések polgármesterei vagy meghatalmazottjai. 

 

3. Az ösztöndíj támogatás formája és mértéke, forrása 

 

Az ösztöndíj támogatás utófinanszírozású, 100 %-os támogatási intenzitású. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

 

Az ösztöndíj összege a megkezdett 2017/2018. tanév II. félév tanulmányának 

segítésére 5 hónapon keresztül havi minimum 5 000,- Ft és maximum 50 000,- Ft, 

amely egy összegben kerül kiutalásra a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötését 

követő 15 napon belül banki átutalás útján, személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettség terhelése nélkül.  

 

A támogatás forrását az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 kódszámú „Szank konzorcium 

humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című európai uniós projekt 

biztosítja. 

 

A rendelkezésre álló forrásösszeg jelen felhívásra összesen 7 550 000 Ft, amelyből 

előre láthatólag 50-60 darab ösztöndíj kerülhet elnyerésre a pályázat keretében a 

2017/2018. tanév II. félévre.  

 

4. A pályázat benyújtása 

 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban – személyesen 

vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – mellékletek 

csatolásával kell beadni úgy, hogy az 2018. március 30. 

napjáig megérkezzen az alábbi címre:  
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

Kecskemét 
 

Deák Ferenc tér 3. 
 

6000 
 

 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Bács-Kiskunban itthon vagy!” tanulmányi ösztöndíj 

pályázat. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázati űrlapot és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat - igényelhető a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat honlapjáról (www.bacskiskun.hu), 

- a pályázó lakcímkártyájának másolatát, 

- az oktatási intézmény tárgyévre szóló igazolását a tanulói vagy a hallgatói 

jogviszonyról, 

- az oktatási intézmény igazolását a pályázó előző aktív tanév végi vagy félévi 

tanulmányi eredményéről, vagy az elért tanulmányi eredményt igazoló dokumentum 

másolatát, 

- a pályázó nyilatkozatát a hátrányos helyzetének fennállásáról és 

- pályázó által írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, 

amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett 

tudományos, kutatói munka (elsősorban felsőoktatási intézmények hallgatóit 

érintheti), tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását. 

 

A benyújtott pályázat a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. 

Esetleges hiánypótlás valamennyi benyújtandó dokumentummal kapcsolatban egy 

alkalommal megengedett, a továbbiakban is hiányos pályázatok formai hibásnak 

minősülnek és elutasításra kerülnek. A hiánypótlási felhívás a pályázat benyújtási 

határidejét követő 10 napon belül kerül megküldésre, a hiánypótlásnak a megküldés 

dátumától számított 15 napon belül vissza kell érkeznie. A hiánypótlási 

határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a pályázat további 

bírálat nélkül elutasításra kerül.  

 

A kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes 

pályázó nyilatkozatához szükséges a törvényes képviselő 

http://www.bacskiskun.hu/
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hozzájárulása. Cselekvőképtelen pályázó nevében a törvényes képviselője jár el. 

 

5. Az ösztöndíj pályázat elbírálása 

 

A beérkező pályázatokat az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: 

Testület) megvizsgálja, rangsorolja. A végső döntést a megyei közgyűlés elnöke – a 

Testület döntési javaslatának figyelembe vételével, annak meghozatalától számított 

15 napon belül, de legkésőbb 2018. május 16. napjáig hozza meg. Amennyiben a 

Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat.  

 

A pályázatok rangsorolása a következők szerint történik: 

a, hátrányos helyzet, 

b, közösségi szerepvállalás, 

c, preferált szakmák, 

d, tanulmányi eredmény és 

e, hátralévő képzési idő hossza. 

 

A megyei közgyűlés elnökének döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs 

 

A támogatásban részesülő pályázókkal a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 

megyei közgyűlés elnökének döntését követő 30 napon belül tanulmányi 

ösztöndíjszerződést köt. 

 

.Az ösztöndíjban részesülő pályázók kötelezettségei 

 

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázónak a következőeket kell vállalnia: 

- tanulói / hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor 

megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szakon / szakirányon tanulmányait 

megszakítás nélkül végezni, 

- a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szak / 

szakirány által előírt bizonyítványt / kreditet és oklevelet megszerezni, 

- a képesítés megszerzésétől számított 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott 

végzettség szerinti munkakörben a felhívás 2.1. pontjában felsorolt települések 

valamelyikén teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyt létesíteni, 

- az ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónap időtartamig a végzettség 

szerinti munkakörben a felhívás 2.1. pontjában megjelölt települések 

valamelyikén teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni, 
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- a foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t 

létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított  15 napon 

belül igazolni, 

- a foglalkoztatási jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a 

munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg a meghatározott idő 

letelik, 

- a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni, 

- személyes folyószámlát nyitni, amennyiben még nem rendelkezik azzal, 

- a szerződés megkötésekor a pályázat kezelő által kiküldött ESZA által kiállított 

belépési adatlapot kitölteni és visszaküldeni a szerződése mellékleteként, valamint a 

szerződés feltételeinek teljesítése után az ESZA által kiállított kilépési adatlapot 

visszaküldeni a pályázatkezelőnek (pályázati felhívás VI. sz. melléklete).  

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben 

meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, azzal szerződés nem köthető, 

illetve a korábban folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének 

visszafizetésére köteles a visszafizetési kötelezettséget megállapító döntés 

meghozatalától számított 6 hónapon belül.  

 

A megyei közgyűlés elnöke különös méltánylást érdemlő indok – különösen a 

támogatott önhibáján kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre 

irányuló írásbeli kérelmére, a Tanács előzetes véleményének kikérését követően 

engedélyezheti a támogatott kötelezettségeinek felfüggesztését vagy visszafizetés 

részletekben történő teljesítését, a visszafizetendő tanulmányi ösztöndíj összegének 

mérséklését vagy elengedését. A kérelmet a különös méltánylást érdemlő körülmény 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.  

 

6. Adatkezelés és adatnyilvánosság 

 

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy 

beküldött adatai a valóságnak megfelelnek. A pályázó továbbá tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a valóságnak nem megfelelő adatokat tüntet fel, a pályázata a „Bács-

Kiskunban itthon vagy!” ösztöndíj rendszerből kizárható, a megítélt támogatás 

visszavonható és az esetlegesen folyósított összegek visszatérítendőek. 

 

A pályázó, valamint törvényes képviselője a pályázat benyújtásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt személyes 

adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó 

személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik 

során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése után 
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a nevét és az ösztöndíj összegét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

nyilvánosságra hozza. 

 

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató jelen pályázati felhívás IV. sz. 

mellékletét képezi. 

 

7. Kapcsolattartás 

 

A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos 

kérdéseiket az osztondij@bacskiskun.hu címre és a +3630/5122584 pályázati 

ügyfélszolgálati telefonszámra várjuk.  

 

Személyes egyeztetés: ügyfélfogadási időben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

épületében (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.).   

 

Hétfő:  13:00 - 17:00 

Kedd:  13:00 - 15:00 

Szerda:  13:00 - 15:00 

Csütörtök:  08:30 - 11:30 

Péntek: 08:30 - 11:30 

 

A pályázati felhívás a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2017. 

(XII.13.) önkormányzati rendelete alapján készült, amely megtekinthető a 

www.bacskiskun.hu. oldalon a Hatályos Önkormányzati Rendeletek menü pontban 

(Önkormányzat – Közgyűlés - Hatályos Önkormányzati rendeletek). 

Sikeres pályázást kívánunk! 

MELLÉKLETEK: 

I. sz. melléklet – Pályázati űrlap 

II. sz. melléklet – Nyilatkozat a hátrányos helyzet fennállásáról 

III. sz. melléklet – Preferált szakmák listája 

IV. sz. melléklet – Adatvédelmi tájékoztató 

V. sz. melléklet – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének 12/2017. (XII. 13.) önkormányzati 

rendelete 

VI. sz. melléklet – ESZA nyilatkozat (belépési és 

kilépési) 

VII. sz. melléklet – Kitöltési útmutató az ESZA 

nyilatkozatokhoz 

mailto:osztondij@bacskiskun.hu

