
 
 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Gödöllı Város Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával  
együttmőködve 

ezennel kiírja a 2013. évre 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási hallgatók számára 
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsı félévére vonatkozóan 

 
A pályázatra azok az állandó gödöllıi lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsıoktatási intézményben teljes idejő 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy 
háztartásban élı személyek (Egy háztartásban élık: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 
személyek) jövedelme alapján kiszámított egy fıre esı havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a 40.000 forintot. 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 ıszén már nem áll fenn, 
úgy a 2013/2014. 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 
2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe.   
 
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben 
résztvevık, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzıdéses állományú 
hallgatói, a doktori (PhD) képzésben részvevı hallgatók és a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állók.  
 
Az ösztöndíj folyósításának idıtartama: 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi 
félév (a 2012/2013. tanév második fele és a 2013/2014. tanév elsı fele). 

 
FIGYELEM! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázat benyújtása: 
Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követıen (2012. október 26.) a 
pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmőködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
A regisztrációt követıen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követıen a 
pályázati őrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllıi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, 
Mővelıdési és Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti példányban. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minısül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa 
rendszerben igazolja. 
 
 
 
 
 



 
A pályázat kötelezı mellékletei: 
 

1.  A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a  
     2012/2013. tanév elsı félévérıl. 
 
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élık (Egy háztartásban élık: a 

pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek) havi nettó jövedelmérıl. 
 

3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok  
 - ha a közös háztartásban élık közül valaki munkanélküli (álláskeresési támogatás,  
   stb. igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által 
 - alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelemrıl nyilatkozat 
 - ha a szülık elváltak, ennek igazolása bírósági végzés bemutatásával, illetve  
   gyerektartás vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását igazoló bírósági végzés és  
   postai utalvány vagy folyószámla kivonat 
 - a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülı, szülık halotti anyakönyvi kivonata 
 - árvaellátás, azt megállapító határozattal, - (folyószámla kivonat, postai utalvány) 
 - amennyiben van a közös háztartásban olyan személy, aki jövedelemmel nem   
   rendelkezik  büntetıjogi felelıssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata 
 - amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkezı testvér,  
   annak iskolalátogatási igazolása  

      - nyugdíjszerő ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági  
        nyugdíj) rokkantságról, tartós betegségrıl orvosi igazolás stb.,       
      - ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pótlék igazolása  
      - APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó esetén) 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23. 12 óra 
 
 
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a 
Támogatáskezelı által meghatározott határidıre (2012. december 17-ig). A határidın túl 
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja a bíráló 
bizottság. 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2012. december 21-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton írásban értesíti a 
pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati kiírás 
megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bıvebb felvilágosítás kapható a 
Gödöllıi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mővelıdési és Sport Irodáján Váradiné Kovács 
Réka kapcsolattartónál a 06-28/529-192-es telefonszámon.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Gödöllı Város Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával  

együttmőködve 
 ezennel kiírja a 2013. évre  

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára  

 
 
A pályázatra azok az állandó gödöllıi lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető 
fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 

és a 2013/2014. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes idejő (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, vagy felsıoktatási szakképzésben kívánnak részt venni; 
 
c) az akinél az egy fıre esı havi nettó jövedelem a 40.000 Ft-ot nem haladja meg. 
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elıször nyernek 
felvételt felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 
 
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben 
résztvevık, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzıdéses állományú 
hallgatói. 
 
Az ösztöndíj folyósításának idıtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követı 
tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév, és a 2015/2016. tanév). 
 
FIGYELEM! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázat benyújtása: 
Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követıen (2012. október 26.) a 
pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmőködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
A regisztrációt követıen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követıen a 
pályázati őrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllıi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, 
Mővelıdési és Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti példányban. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minısül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa 
rendszerben igazolja. 
 
 
 
 
 



 
 
A pályázat kötelezı mellékletei: 
 

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élık (Egy háztartásban élık: a 
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek) havi nettó jövedelmérıl. 
 

2. Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti tanulói iskolalátogatási-igazolás a  
 2012/2013. tanév elsı félévérıl. 
 

3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok  
 - ha a közös háztartásban élık közül valaki munkanélküli (álláskeresési támogatás,  
   stb. igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által 
 - alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelemrıl nyilatkozat 
 - ha a szülık elváltak, ennek igazolása bírósági végzés bemutatásával, illetve  
   gyerektartás vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását igazoló bírósági végzés és  
   postai utalvány vagy folyószámla kivonat 
 - a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülı, szülık halotti anyakönyvi kivonata 
 - árvaellátás, azt megállapító határozattal, - (folyószámla kivonat, postai utalvány) 
 - amennyiben van a közös háztartásban olyan személy, aki jövedelemmel nem   
   rendelkezik  büntetıjogi felelıssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata 
 - amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkezı testvér,  
   annak iskolalátogatási igazolása  

      - nyugdíjszerő ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági  
        nyugdíj) rokkantságról, tartós betegségrıl orvosi igazolás stb.,       
      - ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pótlék igazolása  
      - APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó esetén) 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23. 12 óra 
 
 
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a 
Támogatáskezelı által meghatározott határidıre (2012. december 17-ig). A határidın túl 
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja a bíráló 
bizottság. 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2012. december 21-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton írásban értesíti a 
pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati kiírás 
megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bıvebb felvilágosítás kapható a 
Gödöllıi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mővelıdési és Sport Irodáján Váradiné Kovács 
Réka kapcsolattartónál a 06-28/529-192-es telefonszámon.  
 

 


