MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZABÁLYZATA
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2021. évi fordulója elbírálási
rendjéről
Mindszent Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, a szociális helyzetük miatt
rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó fiatalok támogatására.
I. A szabályzat célja
A szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése érdekében mindenki
számára elérhetővé tenni az első diploma megszerzését, akik számára a felsőoktatásba történő
bejutás, illetve a felsőoktatási tanulmányok folytatása szociális helyzetük miatt súlyos
nehézségekbe ütközik.
II. A szabályzat hatálya
1./ A szabályzat hatálya Mindszent Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel
bejelentett magyar állampolgárságú személyekre terjed ki, akik jelenleg felsőoktatási
intézmények hallgatói, illetve a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőfokú tanulmányokat
kívánnak kezdeni.
2./ Nem részesülhet ösztöndíjban, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
III. A támogatás forrása

1./ A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek fedezeteként három forrás
szolgál:
a) Az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített forrásból biztosított havi
támogatás.
b) A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a helyi
önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, helyi
önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

c) A támogatott hallgató(k) felsőoktatási intézménye a helyi (és megyei) önkormányzat által
megállapított támogatási összeget a települési önkormányzati támogatással megegyező
mértékben – de legfeljebb a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott
összegben - kiegészíti.
IV. A pályázók köre
1./ Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend),
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021. őszén már
nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
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 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató már ismét aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
2./ A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
3./ A 2. pont alatti pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2021/2022-es tanévben ténylegesen megkezdik.
4./ A pályázati felhívást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi eljárásrendjének keretében kiadott Általános Szerződési Feltételeknek (a
továbbiakban: ÁSZF) megfelelő tartalommal kell közzétenni.
V. Eljárási szabályok
1./ A pályázatok elbírálására a jelen Szabályzat, valamint az ÁSZF vonatkozó részeinek
rendelkezéseit kell alkalmazni.
2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az erre
rendszeresített EPER-Bursa elektronikus felületen kitöltött, majd onnan kinyomtatott és aláírt
papír alapú dokumentumon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz az önkormányzat
pályázati felhívásában megjelölt időpontig, mely határidő jogvesztő.

3./ A pályázathoz mellékelni kell
 a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a pályázat benyújtását
megelőző három hónap jövedelméről szóló, a munkáltató által kiállított jövedelemigazolásait (egyéni vállalkozónál ill. társas vállalkozások esetén APEH által kiadott
jövedelem-igazolás),
 a jelen Szabályzat 1. melléklete szerinti, az egy háztartásban élőkről és jövedelmükről
szóló nyilatkozatot,
 a jelen Szabályzat 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
 „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti jogviszonyigazolást arról, hogy a pályázó mely képzési típusban vesz részt,
 a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártyájának) másolatát.
4./ Az ösztöndíj pályázat elbírálása fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultsága alapján történik.
5./ A pályázó szociális rászorultságának megállapítása a benyújtott pályázat és kötelező
mellékletei alapján történik. A pályázatok elbírálásáról Mindszent Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága dönt.
6./ A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő, hiányos pályázatokat ki kell
zárni az elbírálásból.
7./ Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,
támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló
tájékoztatást már kézhez vette.
VI. Az ösztöndíj megállapításának szabályai
1./ Az önkormányzat ösztöndíjat állapíthat meg annak az egyéb feltételeknek mindenben
megfelelő (IV. alcím) pályázónak, akinek a havi nettó jövedelme, vagy háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét (71.250,- Ft/fő) és ennek alapján a Bizottság megállapítja a
szociális rászorultságát.
2./ Az e Szabályzat alkalmazásában használt fogalmakra (pl. háztartás, jövedelem stb.) a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

VII. Az ösztöndíj időtartama
1./ Az ösztöndíj időtartama
- „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
amelyre évenként újra lehet pályázni,
- „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

2./ Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik az „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját
automatikusan elveszíti.
3./ A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjasok szociális rászorultságát
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Ha
a vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkező szociális
rászorultsága már nem áll fenn, a megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja.
VIII. Az ösztöndíj összege
1./ Az önkormányzat által megállapított ösztöndíj összege 8.000,- Ft/fő/hó.
amely kiegészülhet a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, továbbá a pályázó hallgató
felsőoktatási intézményének támogatásával.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
IX. Az ösztöndíj folyósítása
1./ Az ösztöndíj folyósítására az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Mindszent, 2020. szeptember 18.

Zsótér Károly
polgármester

