
RÉTSÁG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUMMAL EGYÜTTMŰKÖDVE A 2011. ÉVRE EZENNEL KIÍRJA A 

BURSA  HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási és leendő felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat, illetve szándékoznak részt venni. 

Figyelem! 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban  

• a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi 
képzésben részt vevő hallgatói, 

• a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók, 

• doktori (PhD) képzésben résztvevők, 
• külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.  

 „A” típusú pályázat: felsőoktatási hallgatók számára az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első 
féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011. március. Az ösztöndíj folyósítás feltétele, 
hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak.  Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell 
pályázni. 

„B” típusú pályázat: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, akik 
• a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy  
• felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 

nyert érettségizettek  
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen 
megkezdik.     
Az ösztöndíj időtartama 3 ×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj 
folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a 
2011/2012. tanév második féléve. Az ösztöndíj folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév első félévében, illetve keresztféléves képzés esetén a 
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 

 



Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
 Szociálisan különösen hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, aki 

 árva vagy félárva, 
 valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg van,  
 szülője / gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, 
 gyermeke van, 
 családjában élő eltartottak száma három vagy annál több, 
 családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

(jelenleg 28.500,- Ft) legkisebb összegének 80%-át (22.800,- Ft) nem haladja meg, 
 kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült. 

 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a titkárságon hozzáférhető 
pályázati űrlapon a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 31. 

A pályázat kötelező mellékletei: 

• A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 
• Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 
A jövedelem igazolására csatolni kell a munkáltató által kiadott igazolást a nettó 
munkabérről, vállalkozó esetében az adóbevallást, a nyugdíjszelvényt, az álláskeresési 
támogatást, a gyermektartást, az ápolási díjat, GYED-et, családi pótlékot 
dokumentáló, ezek kifizetéséről szóló szelvényt, vagy határozatot. 
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és befizetési 
kötelezettséggel csökkentett  

• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

• az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

 A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a 
bírálatból kizárja.   
  
Rétság Városi Önkormányzat 2010. december 6-ig írásban értesít minden pályázót a 
személyükre vonatkozó képviselő-testületi döntésről és annak indokáról. 
  
A pályázó a települési, illetve megyei önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
   

Rétság, 2010. szeptember 30.  



 

 

 
2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  
 
 

 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA  
 

A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE 
VONATKOZÓAN 

 
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN 
ÉS  ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:  

Születési hely, dátum:                                                                                                                 - -
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakóhely 
 
Irányítószám:                                                

 

Település: 
 
Közterület, házszám: 
 

Telefonszám: 

Felsőoktatási intézmény1: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma:  felsőfokú alapképzés (BA, BSc)    egységes, osztatlan alapképzés    mesterképzés (MA, 
MSc) 
                             felsőfokú szakképzés           

Tagozat:        teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje)      részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje) 

             távoktatás 

folytatás a túloldalon 
 

                                                 
1 Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem 
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 



 

 

 
A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft 
 
 
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

 
 

A pályázó házas:  igen   /   nem 
 
A pályázó gyermeket nevel: igen   /   nem   Gyermekeinek száma: ______ fő 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott: igen   /   nem 
 
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem  
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó fogyatékossággal élő:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő 

 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen   /   nem 
 
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között:  igen   /   nem   
 
 
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama 
alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához. 
 
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve 
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 ……………………………………. 
          pályázó aláírása 



 

 

 
 

2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

 
 

 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

A 2010/2011. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK 
ILLETVE 

 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT 
FIATALOK SZÁMÁRA 

 
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN 
ÉS  ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 
 
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:  

Születési hely, dátum:                                                                                                                 - -
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakóhely 
 
Irányítószám:                                                

 
Település: 
 
Utca, házszám: 
 

Telefonszám: 

Érettségi éve: 

 
 

 
 

folytatás a túloldalon



 

 

 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft 
 
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott:  igen   /   nem  
  
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem  
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó fogyatékossággal élő:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő 
 
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még 
nem nyertem felvételt. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama 
alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje, 
valamint ellenőrzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje.. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához. 
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve 
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 ……………………………………. 
          pályázó aláírása 
Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 …………………………………… 
 törvényes képviselő aláírása* 

 
(*a törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be  
18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas 
aláírását.) 


