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Cigánd Város Önkormányzata  
kiírja a 2017. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, 
összhangban  

 
 
A pályázók köre 
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra azok a Cigánd 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 felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az 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 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 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. 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje  
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 
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: 2016. november 8. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2016/2017. tanév első félévéről. 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
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létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 
megnevezni.  
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat; 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat; 
- nagycsaládos (legalább két testvér születési anyakönyvi kivonat másolata) 
- árva (szülő halotti anyakönyvi kivonat másolata) 
- súlyos fogyatékos vagy tartós beteg (szakorvos igazolása) 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el 2016. 
december 8-ig: 
 
Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 
Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az 
állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja.  
 


