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Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Köznevelési 
és Ifjúsági Bizottsága 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

A BAJAI FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA  
A 2023/2024. TANÉVRE VONATKOZÓAN 

 
1. A pályázat célja: 

A Bajai Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló bajai fiataloknak az Eötvös József Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Víztudományi Karán folytatott tanulmányainak támogatása. A pályázat kiírója: Baja Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Köznevelési és Ifjúsági Bizottsága.  

 
2. A pályázók köre: 

2.1. A pályázatra azok az állandó bajai lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Baján élő, szociálisan rászoruló 

fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségiző középiskolások, vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

és a 2023/2024. tanév első félévétől kezdődően a felvételi jelentkezési lapjukon első helyen jelölik be, 

hogy az Eötvös József Főiskolán vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

 
2.2. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023-ban először nyernek felvételt 

felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanév első félévében államilag támogatott, 
költségtérítéses vagy részösztöndíjas hallgatóként ténylegesen megkezdik. 

 
2.3. A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 2023/2024. tanévet követő, 2024/2025-ös tanévben is 

az adott felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója marad. Abban az esetben, ha a pályázó a 

pályázott tanulmányi tanévet követően másik felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, akkor az 
elnyert pályázati összeget vissza kell fizetnie Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer pályázati támogatásban részesül. 

 
4. Adatkezelés: 

 
4.1. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi 

jelentkezése eredményéről a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

 
4.2. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 

jogviszonyáról a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

 
4.3. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait 

a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 

támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

 
4.4. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 

az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

 
5. A pályázat benyújtásnak tartalmi és formai követelményei: 
5.1. A pályázatot Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Irodájának (6500 

Baja, Szentháromság tér 1. vagy 6501 Baja, Pf.: 101) címezve írásban, a jelen kiírás mellékletét képező 
pályázati űrlap nyomtatványon, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban, a 7. pontban 

meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani. 
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5.2. A pályázat benyújtható  

a) postai úton; vagy 

b) Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala iktatójában; vagy 
c) Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 12. számú irodájában Havasi Ádám ifjúsági 

és sport ügyintézőnél. 

 
6. A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 8. Postai úton benyújtott pályázat esetében a 

határidő megtartottnak minősül, amennyiben a pályázatot legkésőbb ezen a napon postára adták. Baja Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalban személyesen leadott pályázat esetében a határidő akkor minősül 

megtartottnak, ha a pályázat átvétele legkésőbb e napon 1200-ig megtörtént. 
 

7. A pályázathoz csatolni kell:  

a) nyilatkozatot az egy háztartásban élők számáról a családban betöltött szerepük megjelölésével 
(eltartottak vonatkozásában születési dátum feltüntetése kötelező), nyilatkozatot arról, ha a pályázó 

egyedülálló, ha a pályázó szülője/gondviselője egyedülálló (válás esetén bírósági döntés másolata); 
b) amennyiben a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő személy krónikus, tartós beteg, az erre 

vonatkozó orvosi igazolást; krónikus vagy tartós betegség hiánya esetén az erre vonatkozó nemleges 

nyilatkozatot; 
c) munkáltatói igazolást, ennek hiányában (pl. önfoglalkoztatás) nyilatkozatot a pályázó és a vele egy 

háztartásban élő személyek jövedelméről (Jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak 
hiteles másolata különösen a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai 

feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, 
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított 

igazolás, tartásdíj esetén a felvett összeget igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ezek 

hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított 
igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott 

adattartalom.); 
d) a pályázó 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagja tulajdonában álló ingatlanról vagy gépjárműről, vagyoni értékű jogról, valamint annak 

értékéről; 
e) iskolalátogatási igazolást a pályázóval egy háztartásban élő tanköteles korú személyről, és 

amennyiben az releváns, nem tanköteles korú személyről; 
f)  a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát;  

g) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a pályázó házas; 

h) a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát, amennyiben a pályázó 
gyermeket nevel; 

i) ha a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő személy munkanélküli, a kormányhivatal által erre 
vonatkozóan kiállított okiratot vagy annak másolatát, 

j) a felvételi értesítő másolatát, 
k) a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy a 2022-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 

felsőoktatási intézménybe, 

l) az Eötvös József Főiskolára vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karára történt 
beiratkozását igazoló irat másolatát. 

 
A pályázati űrlap nyomtatvány kizárólag a fent meghatározott kötelező mellékletekkel 

együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és 

amennyiben a hiányosság hiánypótlás (9. pont) keretében sem kerül orvoslásra, elutasításra 
kerül. 

 
8. Értelmező rendelkezések: 

8.1. Egy háztartásban élő személyek: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
 
8.2. Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint 
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meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 

b)  azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának 
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c)  az anyasági támogatás, 
d) a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási 
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy 

átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló 
vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog 
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó 
vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját 
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá 
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését 
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, 

m) az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 

 
8.3. Szociálisan rászoruló személy: akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (jelenleg 99.750 Ft), és a háztartás 
tagjai egyikének sincs vagyona. 

 
8.4. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál 
kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kettőszázszorosát (5.700.000 Ft), vagy 
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b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kettőszázhúsz-
szorosát (6.270.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű. 

 

9. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlásra való lehetőség: 

 
9.1. A benyújtott pályázatok a beérkezést követően iktatásra kerülnek. A pályázatok benyújtását követően, 

legfeljebb a beadási határidő lejártát követő három munkanapon belül kerül sor a pályázatok 
érvényességi ellenőrzésére. Az érvényességi ellenőrzés a pályázatok formai megfelelőségét jelenti, az 

alábbi kritériumok mentén: 
a) a pályázó a pályázat benyújtására való jogosultsága (2-3. pont), 

b) a pályázati űrlap kitöltöttsége, megfelelősége (5. pont); 

c) a pályázati űrlap mellékleteinek megléte (7. pont); 
d) a pályázati dokumentáció postára adásának, személyesen benyújtott pályázat átvételi dátumának 

ellenőrzése (6. pont). 
 

9.2. Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat a fenti 

szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a Bajai Polgármesteri Hivatal a 
pályázót egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívást elektronikus úton küldi ki a 

Pályázó által megadott e-mail címre, a hiányosságok felsorolásával és öt munkanapos hiánypótlási 
határidő megjelölésével. 

 

9.3.  Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet az értesítésben megjelölt határidőn belül 
(a határidő utolsó napjának 24.00 órájáig) papír alapon a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt 

határidő utolsó napján postára adtak vagy a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidőig 
az 5.2. pont b)-c) pontjaiban foglaltak szerint benyújtottak, vagy elektronikus úton a hiánypótlási 

értesítésben megjelölt határidőn belül Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyintézőjének e-
mail címére megérkezett. 

 

9.4. A pályázat érvénytelen, ha 
a) nem a 2-3. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot, a pályázó jelen kiírás szerint 

kizárt a pályázati eljárásból;  
b) a pályázó nem a 6. pontban megjelölt határidőben nyújtotta be a pályázatot; 

c) amennyiben a pályázó a hiányosságokat a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidőre nem vagy 
nem teljesen pótolta, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett 

eleget. 

 
10. A pályázat elbírálása: 

 
10.1. A beérkezett pályázatokat a pályázat kiírója 2023. szeptember 25. napjáig bírálja el, ennek során 

a) a határidőn túl benyújtott, a formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását 

írásban indokolja; 
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését 

írásban indokolja; 
c) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 

tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 

10.2. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 

10.3. Az ösztöndíjasok szociális rászorultságát a pályázat kiírója évente egyszer jogosult felülvizsgálni. A 
felülvizsgálat során legfeljebb a pályázati űrlap nyomtatványon, illetőleg a 7. pontban meghatározott 

adatok, okiratok és nyilatkozatokban foglaltak fennállása vizsgálható. 
 

10.4. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során a pályázat kiírója által kért 
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy a pályázat kiírójával a vizsgálat során az 
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együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, a pályázat kiírójával az ösztöndíjas szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezi, a támogatást visszavonja, és az ösztöndíjas ösztöndíját 

elveszíti. A pályázat kiírója a támogatás visszavonásáról határozatban rendelkezik. A határozat csak a 

meghozatalát követő tanulmányi félév első napjától ható hatállyal hozható meg. 
 

10.5. 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. 
 

11. Értesítés a pályázati döntésről: 

A pályázat kiírójának döntéséről Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. október 6. 
napjáig írásban értesíti a pályázókat. 

 

12. Az ösztöndíj folyósításának feltételei: 

 
12.1. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a pályázatban 

meghirdetett tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 

hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 
elveszíti.  

 
12.2. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a 

folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. A szünetelés tényét a pályázó 

köteles haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni. 
 

13. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
 

13.1. Az ösztöndíj mértékét a pályázat kiírója állapítja meg, azonban az legalább 5.000 Ft/hónap/pályázó, 
legfeljebb 20.000 Ft/hónap/pályázó. 

 

13.2. Az ösztöndíj időtartama tíz hónap, azaz kettő egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj 
folyósításának kezdete legkorábban: 2023. október hónap. Az ösztöndíj kifizetése az őszi félévben 

október hónaptól, a tavaszi félévben március hónaptól indul, majd a továbbiakban havi egyenlő 
összegekben történik. 

 

13.3. Az elnyert ösztöndíjat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklet 3.2.6. 
pontja alapján közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
14. A pályázók értesítési kötelezettségei: 

 
14.1. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 

ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül az 

önkormányzatot írásban értesíteni. 
 

14.2. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 

ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

 
14.3. Az ösztöndíjas írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemondhat a számára 

megítélt támogatásról. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát 
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  

 

14.4. Az ösztöndíjas harminc napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az önkormányzat részére 
visszafizetni. 

 
15. További információ: 

 
15.1. Jelen pályázati felhívás és a pályázati űrlap nyomtatvány együtt képezik a pályázati dokumentációt és 

tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap 

nyomtatvány letölthető a www.bajaionkormanyzat.hu honlapról. 

http://www.bajaionkormanyzat.hu/
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15.2. A pályázattal kapcsolatban további információ Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ifjúsági 

és sport ügyintézőjétől, Havasi Ádámtól kérhető a +36-79/886-210-es telefonszámon, valamint a 

havasi.adam@bajavaros.hu e-mail címen. 
 

Baja, 2023. január 23. 
 

 

 
     Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Kulturális, Köznevelési és Ifjúsági Bizottsága 
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