
 PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

Ganna Község  Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja  2018. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

 
a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akinek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. 
tanévtől kezdődően felsőoktatásiintézményben teljes idejű alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.  

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál lehet benyújtani.  
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  
                                                       2017. november 7. 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) Az „A” típusú pályázathoz a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

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

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 

c) Szociális rászorultságot igazoló esetleges további okiratok. 

  Szociálisan rászorultnak tekinthető  

a) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (62.700.-Ft)  

b) egyedül élőként, vagy gyermekét egyedül nevelőként az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 245%-át (69.825.-Ft)  
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 7-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
Ganna, 2017. október 3. 
 
                                                                          Ganna Község Önkormányzata 


