
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
 

NAGYRÉDE KÖZSÉG Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja  

 
 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 
 „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatát 

 
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan 

 
 
Pályázók köre: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni. 

 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.  
 
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.  
 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.  
 
 



A pályázat benyújtásának módja és határideje  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani. A pályázat 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  
 

2016. november 8. 
Figyelem!  
 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati 
űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.  
 
Az ösztöndíj időtartama:  
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a 2016/2017. 
tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve);  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve, legkorábban 2017. 
március. 
 
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. 
tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév).  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve, legkorábban 2017. 
október. 
 
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:  
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. 
pontját).  
 
A pályázat kötelező mellékletei  
 
"A" típusú pályázat  
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a   

2016/2017. tanév első félévéről, 
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 
 
A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell: 

- amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát, 
- több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat, 
- amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

árvaellátást megállapító határozatot, 
- amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot, 
- állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét, 



- igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság 
megállapításáról,  

- munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását, 
- vállalkozó esetén NAV igazolást előző évi jövedelméről. 

 
 
"B" típusú pályázat   
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 
 
A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell: 

a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát, 
b) több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat, 
c) amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

árvaellátást megállapító határozatot, 
d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot, 
e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét, 
f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság 

megállapításáról,  
g) munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását, 
h) vállalkozó esetén NAV igazolást előző évi jövedelméről. 

 
 
Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A települési támogatásról és az 
Önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.)  
önkormányzati rendelete 8.§. (1) és (2) bekezdése szerint: 
 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás 
időpontjában Nagyrédén bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerre vonatkozó 
általános szerződési feltételekben meghatározott előírásoknak, és a rendelet szabályai 
szerint szociális rászorultsága megállapítható. 

 
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorultnak 

kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át. 

 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  
 
5) A pályázat elbírálása  
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők 
(a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint 
összegét. 
 
Nagyréde, 2016. október 05. 
 
       Siposné Fodor Judit s.k. 
              polgármester 



Jövedelem:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és  
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.  
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.  
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék.  
Nem minősül jövedelemnek  
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, 
rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás,  
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára 
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,  
c) az anyasági támogatás,  
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,  
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás,  
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,  
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,  
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,  
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,  
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel.  
6) Adatkezelés  
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:  
"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye 
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár 
megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A 
pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél 
nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.  
"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye 
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.  


