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ÉRTESÍTÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL 

 
 

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. szeptemberi képviselőtestületi ülésén döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. 

 

A pályázat benyújtására vonatkozóan a következő tájékoztatást adom. 
 
1) A pályázók köre  

  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 

a) Az „A” típusú pályázatra, azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű 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. szeptemberben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 

2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

 

b) 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 jelentkezhet, akik a 2021/2022. 

tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 

venni.  

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021/2022. tanévben először nyertnek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 

tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
 
 

2. 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://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

  

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 

 

határideje: 2020. november 5. 
 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
 
 
 

A pályázat részletes kiírása a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláin kerül 
kifüggesztésre. 
  

 

 

 

                   Dézsi Attila 

                  polgármester sk.  
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