
Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete                        
168/2016. (IX. 29.) önkormányzati határozattal elfogadott 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Szabályzata 

I. A szabályzat célja 

 (1) A szabályzat célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat 
az esélyteremetés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára segítséget nyújt a 
felsőoktatásban történő részvételhez. 

II. A szabályzat hatálya 

(1) Az önkormányzat ösztöndíjban részesítheti azon csongrádi magyar állampolgárt, aki 
a) az önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezik, 

hátrányos szociális helyzetű, aki felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folyatatja tanulmányait.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdett hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2017 őszén már nem ál 
fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2016/2017. tanév második felére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. -,,A” típusú pályázat. 

b) az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű (a 
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali tagozatos) alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni. -,,B” típusú pályázat. 

A ,,B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. 
tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 

(2) Nem részesülhetnek ösztöndíj-támogatásban: 
a) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatói; 
b) Doktori (PhD) képzésben résztvevők; 
c) Kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. 

III. Eljárási szabályok 

 (1) Az EPER-BURSA rendszerben pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat - azokért a 
továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. 
A rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot a mellékletekkel felszerelve a megjelölt határidőig 
benyújtják az önkormányzat Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi csoportjánál.  

(2) A pályázatokat az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményezése után Csongrád 
Város Polgármestere bírálja el. 



(3) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített alapot képez az ösztöndíj finanszírozására. 

(4) Szociálisan rászoruló az a pályázó, aki a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti 
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át (mely 2016. évben: 57.000,-Ft). 
A polgármester a bizottság javaslatára a jövedelemhatártól méltányosságból maximum 30%-kal 
(maximum 74.100,-Ft) eltérhet, ha az (5) bekezdésben foglaltak valamelyike fennáll. 

(5) A pályázó szociális rászorultsága meghatározásánál méltányolandó körülményként lehet figyelembe 
venni: 

a) ha a családjában az eltartottak száma a pályázóval együtt 3 vagy több, 
b) ha árvasági ellátásban részesül, 
c) ha kollégiumi ellátásban nem részesül, 
d) ha a lakóhely és az oktatási intézmény távolsága a 100 km-t meghaladja vasúton, 
e) ha a pályázó testvére, testvérei tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állnak nappali tagozaton, 
f) ha a pályázó szerepel a Csongrádon élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (hallgatók) 

nyilvántartásban. 

IV. Az ösztöndíj összege 

Az ösztöndíj 1 hónapra jutó havi összege nem lehet kevesebb 3.000,-Ft -nál és nem lehet több mint 5.000,- 
Ft. Az ösztöndíj összege a pozitívan elbírált pályázatok létszámától függ.  

V. Záró rendelkezés 

(1) Ezen szabályzat az elfogadás napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 194/2015. (IX.
24.) önkormányzati határozattal elfogadott felsőoktatási ösztöndíj pályázat szabályzat. 

(2) A Szabályzatot az elfogadás napjával egy időben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján közzé kell tenni és Csongrád város honlapján, a www.csongrad.hu oldalon.  

(3) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat általános szerződési feltételeit kell alkalmazni. 

Csongrád, 2016. szeptember 14. 

    Bedő Tamás           Dr. Juhász László 
               polgármester          jegyző  
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