PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA
2009. ÉV
Biharkeresztes Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a
2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan
Pályázati feltételek
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási és leendõ felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)
felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben
folytatják
tanulmányaikat,
illetve
szándékoznak
részt
venni.
„A” típusú pályázat: felsõoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, államilag támogatott és költségtérítéses képzésben résztvevő, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009. őszén már nem áll fenn,
úgy a 2009/2010. 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 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009.
tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

„B” típusú pályázat: felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében
nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2009/2010. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik.
Szociálisan különösen hátrányos helyzetűnek tekintendő az a tanuló, aki
• árva vagy félárva,
• valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylõ beteg van,
• szülõje / gondviselõje munkanélküli vagy nyugdíjas,
• gyermeke van,
• családjában élõ eltartottak száma három vagy annál több,
• önálló lakhelyén kívüli intézményben tanul,
• családjában az egy fõre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
(jelenleg 28.500 Ft) legkisebb összegének 80%-át (22.800 Ft) nem haladja meg,
• kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, (a hivatalban hozzáférhetõ Kubinyiné
Szilágyi Mária közművelődési referensnél, munkanapokon 8 - 16. óráig ) pályázati űrlapon,
amely a www.bursa.hu internetes oldalon a „2009. évi pályázati anyag” menüpont alatt,
valamint www. biharkeresztes.hu internetes honlapon is letölthetõ,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
• A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
• Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
• Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és
egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres
jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi
pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó
jövedelem.
A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi
nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápolási díj, GYED, álláskeresési
támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendõ az egy fõre jutó nettó
jövedelem kiszámításánál.
• A jövedelem igazolására csatolni kell a munkáltató által kiadott igazolást a nettó
munkabérrõl, vállalkozó esetében az adóbevallást, a nyugdíjszelvényt, az álláskeresési
támogatást, a gyermektartást, az ápolási díjat, GYED-et dokumentáló, ezek
kifizetésérõl szóló szelvényt, vagy határozatot.
A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat az önkormányzat a
bírálatból kizárja.
Biharkeresztes Város Önkormányzata 2008. december 05-ig írásban értesít minden
pályázót, a személyükre vonatkozó képviselõ-testületi döntésrõl és annak indokairól.
A pályázó a települési, illetve megyei önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Biharkeresztes, 2008. október 1.
Polgármesteri Hivatal

