„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Solymár Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal
együttmőködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsıoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsı félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális
helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes
idejő (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai
illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részt vevı tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevık nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. ıszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012.
tanév elsı félévére esı ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsıoktatási intézményben a pályázás idıpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2010/2011. tanév
második, illetve a 2011/2012. tanév elsı féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011.
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
hallgatója a felsıoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelı jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselı járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama
alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából –
az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı
továbbításához.
A pályázatot Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához címzett ajánlott
küldeményként írásban, illetve a Hivatalban nyitvatartási idıben személyesen, a Hivatalban
megtalálható, illetve a www.solymar.hu honlapon hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázó- a személyes adatok egyeztetésére- hozza
magával személyi igazolványát és az állandó lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot
(lakcímkártya). További információt ügyfélfogadási idıben a Hivatal Igazgatási Irodájában
Bartusz Anita nyújt.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelezı mellékletei:
1.

A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató
az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.
2.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelmérıl.

Jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány és a 3 havi munkáltatói igazolás formanyomtatványa, vagy
nyugdíjszerő ellátás esetén az utolsó havi nyugdíj szelvény/igazolás, vagy vállalkozó esetén elızı évi
adóbevallás/APEH igazolás, illetve alkalmi munkavállalás esetén az egyszerősített foglalkozás keretén
belül a jelenléti ív másolata.
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3.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

- mindazon dokumentumok, amelyek a szociális rászorultságot igazolják (árvaellátás, rokkantsági és
öregségi nyugdíj esetén az azt igazoló határozat és az utolsó havi igazolás; munkanélküliség estén a
Közép- magyarországi Regionális munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltségének igazolása a
munaknélküliség tényérıl, ellátás folyósítása esetén a határozat; családi pótlékot igazoló szelvény vagy
igazolás.
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül.
Egy háztartásban élık: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek.
Jövedelem:
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 estén), gyerektartás, ápolási díj, GYED,
álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendı az egy fıre jutó nettó
jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses estben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvény 1. számú melléklete az irányadó.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat:
a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
A döntés elıkészítése folyamán Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a
pályázónál vagy családjánál környezettanulmányt készíthet.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Solymár Nagyközség Önkormányzata döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig
írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága 2011. március 16-ig
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
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Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf.
920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási
intézmény részére visszafizetni.
A felsıoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
szolgál.
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