
1 

 

„A” típusú pályázati kiírás:  
 

Hortobágy Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2021. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan. 

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években 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 követően lehetséges a pályázati adatok 
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 
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. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2020. november 5. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 
A pályázat kötelező mellékletei, amelyek a EPER-Bursa rendszerbe kötelezően 
feltöltendő: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 
2020/2021. tanév első félévéről. 
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
 
A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-
ig: 
 
Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A pályázattal kapcsolatos részletes információk:   
   
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/ 
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 550-2700 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 
 

Az Önkormányzathoz papír alapon benyújtandó továbbá:  
 

A pályázó által csatolt nyilatkozat, amely tartalmazza  

 a pályázó lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban 

együtt lakó, ott állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők 

számát (beleértve a pályázót is), 

 a pályázó lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntartási, közüzemi 

költségeit (víz, villany, gáz, fűtés, tv, telefon, internet), 

 a háztartást esetlegesen terhelő hitel havi törlesztő részletének összegét, 

 amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös 

háztartásban él, ennek költségeit, 

 amennyiben van, az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó 

költségeket, 

 a háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadásokat (pl.: egészségi állapot 

miatt felmerülő egészségügyi kiadás, biztosítási díj, a pályázóval egy 

háztartásban élő nappali tagozaton tanuló hozzátartozók által a pályázat 

benyújtását megelőző hónapban használt közlekedési bérlet stb.) 

 a pályázónak és közeli hozzátartozójának az ingatlan vagyonát. 

 

 

A nyilatkozathoz nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető. 
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