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BUDApEST FOvARos xvr. KERULETT ONKoRMANyzar

ll-polcARMEsrERE
K6sziilt a 2017. szeptember 20-i Kt. iil6sre
K6szitette: Huszka Andrea szoci6lis irodavezet6

Tirsv: Csatlakoz6s a Bursa Hungarica
Onkormiinyzati Osztrindij p6lyrizathoz

Felsooktat6si

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Budapest Fov6ros XVl. kerilleti Onkorm:inyzat Kdpvisel6-testtilete 2000-ben csatlakozott
els6 alkalommal a Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkormiinyzati Oszr,Ondij pdlyAz athoz. Ezt
kdvet6en dvente ddntdtt a K6pviselo-testiilet az aktuiilis €vi pitlyir;athoz val6 csatlakoz6sr6l.

A Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormdnyzati 0sztdndijprilyaz at ,,A" 6s ,,8" tipusrl.
Az ,.A" tipusri p lyilz^ton nyrijtott dsztdndij id6tartama 10 h6nap, azaz k6t egymrist k<ivet6
tanulmanyi f6ldv. A ,,B" tipusri pdlydzaton ny0jtott dsztdndij id6tartama 3xl0 h6nap, azaz hai
egym6st kdveto tanulmanyi fdl6v.

Az elmrilt 6vek tapasaalatai alapjrin megk<izelit6leg 80-90 pblyiaat bedrkez6se vdrhat6
Tdjdkoztatrisul a2017. evi fordul6 sor6n:

az ,,A" tipusir p Llyiaatra bedrkezett: '74 darab pirlyAzat; nyerl:74 hallgat6;
a ,,B" tfpusri palydzatra a tavalyi 6vben nem €rkezett pitlyiaat, a kordbbi dvekben 2-4
p6lyiaat 6rkezett;
8 tanul6 6rvdnytelen prilyrizatot nytjtott be.

Az Emberi Er<iforr6s Tiimogat6skezel6 (tovdbbiakban: Tdmogatiiskezel(t) 2017 . augusztus 3 1-

6n jelentette meg a Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkormdnyzati Osztdndijpdlyazat 2018.
6vi fbrdul6j6nak kiirAset. ( I . sz. melldklet)

A csatlakozrisi szrind6kot tartalmaz6 nyilatkozat megktlddsdnek hat6rideje 2017. oktfber 2

A helyi pdlyrizati kiirist 2017, okt6ber 3-ig kell megjelentetni, a pilyfzatok benyijtrisi
hatrirideje 2017. november 7. A pitlyiaati kiiriisok javasolt szdveg6t az eloterjesztes 5.

sz6mri mell6klete tartalmazza. A be6rkezett p6ly6zatok elbirfkisi 6s riigzit6si hatrirideje
2017. december 7. Az dsztdndijpiilyiizat titemtervdt a 3. sz. mell6klet tartalfiazza.

A Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkormiinyzati Osztrindij prilyrizat az dvek folyamiin
k<rzismert pitlydzati lbrmdvd vrilt. Eloteriesztokdnt javasolom. hogy a Kdpviselo-testiilet Altal

2015-ben elfogadottaknak megleleloen a 2018. ivi lordul6n val6 rdszvdtel eseldn is az

<inkorm6nyzat 6ltal megdllapflott lamogatesi 6sszeg, azaz maximum 6.000.- FVhallgat6/h6
legyen. A kiirris 6rtelm6ben az cintormrinyzati t6mogatAs osszege int6zmdnyi dsztdndijrdsszel
egdsziil ki. melynek havi, egy lore jut6 maximum dsszegdt az Emberi Er6forr6s Miniszt€rium
minden evben a hivatalos lapjdban teszl kdzz6. Az int6zmdnyi 0sztrindijrdsz egy lore eso

marimuma a 2017-os fordul6ban 5.000.- FVf6 volt.

Tekintettel ana. hogy az ,,A" tipusri p61yfuat keresztfdl6ves rendszerben miikttdik - azaz az

adott tan6v II. f6l6v6t6l kezd6doen (aktuAlisan 2018 janudrj6ban) keriil utalasra a megit6lt
dsztdndij -, a 2018. 6vi dsztdndij-kihzetdsekr6l sz6l6 d<lntds mir 2017. december6ben
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eseddkess6 v6lik. Az el6zetes sziimitiisok alapj6n - a 2018. 6vi fordul6n val6 rdszvdtel eset6n

- a biztositand6 dnkormdnyzati tAmogatAs ossz6rtdke (75 fo tij .,A" tipusir p6,ly6zalra piiyAz6
ti nogatottal, valamint 5 fo rij ,,B" tipusri piilyiizatra pdlyaz6 tamogatottal ds a mar megitdlt

,,B" tipusri tdmogatrisokkal egyiittesen kalkul6lva) havonta megktizelit6leg 459.500,- Ft, igy
rjsszesen a 2018. 6vre 4.595.000,- Ft biztositrisa sziiks6ges.
(4. sz. melldklet)

A tiimogat6s 6sszeg6t a T6mogat6skezel6 lel6 iitemterv szerint, rdszletekben (k6t alkalommal
cit-dt havi t6mogat6si 6sszeget egytittesen) sziiksdges utalni, ezirt annak a vrirhat6 6sszegnek a

meghatiiroz6sa 6s az arr6l sz6l6 kdtelezettsdgv6llakis vdlik sziiksdgessd, amelyet a 2018. dvi
kdltsdgvetdsi rendeletben sztiks6ges biztositani.

A pAlyiuatok kezel6s6re kialakitott Bursa Hungarica Elektronikus P6lyrizatkezeldsi 6s

Egytittmrikdddsi Rendszerbe (tovribbiakban EPER - Bursa) az 6nkorm6nyzatoknak
regisztriilniuk kell, 6s csak az ott kitdltott 6s onnan kinyomtatott csatlakoz6si nyilatkozatot
lehet bekiildeni, ezert az eloterjesztdsnek egy csatlakoz6si minta is a mell6klete (2. sz.
mell6klet).

Javasolom, hogy a Kdpvisel6-testillet az el6z6 6vekhez hasonl6an t6mogassa, hogy keriiletiink
is r6szt vegyen a 2018. dvi Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkorm6nyzati
osa6ndijpalyaz aton.

Tdjdkoztatom a Tisztelt Kdpviselo-testtiletet, hogy a Budapest F6viiros XVI. kertileti
Onkormiinyzat Szervezeti 6s Mukddisi Szabalyzatar6l sz6l6 1212011. (V.19.) rendelet 5/B
mell6kletdnek 35. pontja drtehndben a Kdpviselo+estiilet 6ltat a polgiirmesterre ritruhazott
hatiiskcir a Bursa Hungarica Felsooklatasi 0sztrindijak odaitdldsdrdl sz6l6 dontds.

Hatrirozati javaslat I.: Budapest Fov6ros XVl. keri.ileti dnkormdnyzat Kdpviselo-
testtilete csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktat6si
Onkormanyzati O s^lndipitly iaat 20 I 8. dvi fordut6j 6hoz.

Az ciszldndij helyi szintri t6mogatdsdhoz az Onkorm6nyzat
4 595 000,- Ft 6sszeget a 2018. 6vi kdlts6gvet6sdben biztosit.
A Kdpvisel6-testijlet felkdri a polg6rmestert a csatlakoz6si
nyilatkozat alairdsitra ds tovribbitds6ra.

I{atriLido: 2017. okt6ber 2.

Felelos: Kovrics Pdter polgrirmester
(Elfogaddsa minositett sz6tcibbsdget ig6nyel)

Hat6rozati javaslat IL: Budapest F6vdros XVI. kertlleti 6nkormdnyzat Kdpvisel<l-

testiilete a jelen el6terjeszt6s 5. sziimt mell6kletdben r6szletezett
pirly izari felhivrisokat j6vahagyja.

A Kdpviselotestiilet felk6ri a polgiirmestert, hogy a paly|zati
felhivdsokat tegye kdzzd a XVI. Kertileti Ujs6gban, az

Onkorm6nyzat honlapj6n, valamint a Polg6rmesteri Hivatal

Kdrem a tisztelt K6pvisel6-testiilet 6lkisfoglalis6t a javaslatokJ<al kapcsolatosan.



hirdet6tdbl6jdn.

Hatrirido: a honlapon - 2017. okt6ber 3.

a XVI. Kertileti Ujsagban - elso okt6beri sziimiinak
megjelendsi diituma.

Felel6s: KoviicsPdterpolgdrmester
(Elfogad6sa egyszerii sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest, 20'l 7. szeptember 07.
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' Dr. Csomor Enin

alpolg6rmester

Tirgya16sra kijeltilt bizottsrig: Ktiznevel6si, Ifjrisng- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig

Mcll6klct:

l. sz. melldklet: a Bursa Hungarica Fets6oktat6si Onkormiinyzati 0sa6ndijprilydzat
2018. 6vi fordul6j6nak kiirrisa, Altalinos Szerz6d6si Feltdtelek

2. sz. melleklet: csatlakoz6si nyilatkozat minta
3. sz. melldklet: az 6szt6ndijp6ly6zat fitemterue
4. sz. melldklet: p6nzkalkul6ci6
5. sz. mell6klet: helyi prily6zati kiiris

Lttftam:

--ffiK#s
jegyzo
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BURSA HUNGARICA
rels6oxrnrAsr 6ruronuANyzAl 6szr6ru oilpA w izat

2018

T616koztat6 csomag
a Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkormdnyzati Oszt6ndijrendsze116l

telepUl6si tinkorminyzatok szdm6ra

P ary ezafi doku me ntaci6 tarta lm a
Aftabnos t6j6koztat6
Eljer4srend - Altal4nos Szerz6desi Feltetelek a csatlakozo 6nkomenyzatok szemAra
1. sz. me ekbt: Nyilatkozat a csatlakoz(tsr6l, valamint az elektronikus adatbdzis
haszndlatd16l (Csatlakozdsi nyilatkozat)
2. sz. me ekbt: Lebonyolibsi abmbrv
"4" 6s "8" tipusti palyeza kiir1s ajenbft szdvege
Ajdnlott pAlydzati Arlap az "A" 6s a "B" tipusi p6lyiz6k r6sz6re
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I. ALTALANoS TAJEKoZTAT6

A felscioktat6si szoci6lis Osztdnd ijrendszer az es6lyteremtes erdekeben a hatranyos helyzet(,

szocialisan reszorul6 fiatalok szamara is elerhet6ve kivanja tenni a fels6oktat6sban valo r6szv6telt.

E c6l el6resenek erdek6ben a Kormany mind kozponti koltsegvetesi, mind pedig onkormenyzati

forrasokat is mobiliz6lni kivAn.

Jelen Tdj6koztat6 csomagban a Bursa Hungarica Fels<joktatdsi Onkormirnyzati OsztOndijrendszer

(a tovAbbiakban: Bursa Hungarica Oszt0nd ijrendszer) 2018. evi fordul6j5val kapcsolatos dltal6nos

informaci6k, a 2018. evi palyazati fordul6hoz val6 csatlakozas felt6telei es a pdly6zat

lebonyolitesanak rendj6re vonatkoz6 inform6ci6 talalhat6. A Bursa Hungarrca Osztond i.lrendszer

jogszabAlyi hatter6til a felsSoktatdsban reszt vevd ha gatdk juttatAsairol 6s az Altaluk fizetend6

egyes t6ritesekr6l sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Kormltnyrendelet (a tov6bbiakban: Kormenyrendelet),

valamint a nemzeti fels5oktatdsr6l sz6l6 2011 . 6vi CCIV. torveny szolgAl.

A Bursa Hungarica Osztond ijrendszer tobbszint( temogatesi rendszer, amelynek p6nzugyi

fedezetek6nt h6rom fon6s szolg6l:

(1) A telepAEsi 6nkormdnyzatok Altal ny(tjtoft bmogabs:

A Bursa Hungarica Osztondijrendszer c6l1a, hogy a szoci6lis t6mogatilsi rendszerben azon a szinten

tdrt6njen a ddnt6shoz6s, ahol a legtdbb ismeret birtokaban kepesek a r6szorultsilgot elbiralni. Ennek

megfeleloen az onkormanyzat altal dvente kiirt Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkormdnyzati

Oszt6ndijp6lydzat (a tovdbbiakban: Bursa Hungarica Osztond ijpalyazat) helyben kertrl elbirdldsra.

A timogat6s havi osszeget pelyez6nkent ellapitja meg az onkormanyzat.

(3) lnt6zm6nyi tttmogatAs:

Az Emberi Erciforrdsok Miniszt6riuma (a tovebbiakban: Minisa6rium) a fels6oktatasban mdr tanulo

vagy a tovabbiakban tanulni kivAn6, szoci6lisan hatranyos helyzet( fiatalok t6mogat6sihoz oly

m6don kivan hozzSlirulni, hogy a teleptrlesi (es a megyei) onkormanyzat altal meg6llapitott

temogatasi osszeget az Onkormanyzati temogatassal megegyez6 m6rtekben - a Korm6nyrendelet

18. S (5) bekezd6se szerint a lvliniszt6rium hivatalos lapj6ban evenkent k6zzetett ertekhatarig -
kiegesziti. Az intezmenyi dsztondijr6sz egyf6re es6 maximuma a 2017. evifordul6ban 5.000 Fvf6lh6

v olt. ( i n tb zm 6 n y i 6 sztd n d ij 16 sz)

2

(2) A megyei Ankormenyzatok 6ltal nyijtoft tdmogatds:

A megyei onkormanyzat tetsz6leges osszeggel kiegeszitheti a telepulesi onkormanyzat 6ltal

t6mogatott pelyezo vagy pttlybz6k szemeru megitelt, telepi.rlesi 6nkormanyzati forrasb6l fedezend6

osaOndij Osszeg6t.

(Az (1) es (2) egyUft: Ankormenyzati Asztondijr6sz.)
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rr. REszvErelt relrErelex

A teleptJlesi dnkormanyzatok szameru a Bursa Hungarica Osztdndijrendszerben valo

16szv6tel onk6ntes. A Bursa Hungarica Osztondijrendszerhez tOrteno csatlakozAs a

Korm6nyrendelet 18. S (4) bekezdese szerint ,,A Bursa Hungarica Felsooktatasi

Onkorm6nyzati Osztdndijrendszer 2018. evi fordul6j6nak elj6r6srendje - Aftalanos

Szez6desi Feltetelek a csatlakoz6 onkormenyzatok szemeru" cim( dokumentumban (a

tov6bbiakban: ASZF) kozzetett elj616srendnek megfelel6en tdrt6nik.

2. A Miniszt6rium es az Emberi Erciforrds Tamogateskezel6 (a tov6bbiakban:

T6mogat5skezel6) a Bursa Hungarica p6ly5zatok, illetve Osztondijak kezel6set a Bursa

Hungarica Elektronikus P5lyazatkezelesi es EgyUttm0kodesi Rendszerben (a tovdbbiakban:

EPER-Bursa rendszer) teszi lehet6v6.

Az EPER-Bursa rendszer a telepi.ll6si es megyei onkorm6nyzatok szem6ra jelent6sen

csokkentr a Bursa Hungarica Osztond ijrendszerben valo 16szvetel adminisArativ es

humaner6forres-koltseget, nOvelve ezzel az Onkormanyzatok m0kod6si hat6konysagat.

Az EPER-Bursa rendszerben a p6lydz6k a regisztraci6t k0vet6en maguk rogzitik adataikat -
azok6rt a tov6bbiakban teljes bUntetdjogi felel6sseget v5llalva -, lelent6sen csOkkentve igy

a t6ves adatszolg6ltat6st. A pdly6zat benytjt6sa uten a palyAz6knak lehet6s6gUk nyilik arra,

hogy az elbir6l5st6l az osztondij kifizet6seig nyomon kovessek palyazatukat. Az elbir516

Onkormanyzatok a korebbi gyakorlathoz igazodva a Temogateskezel6 6ltal felajanlott

pttlydzali flrlap szoci6lis mez6it elektronikusan bovithetik, valamint a kOtelezo mellekletek

list5.i6t is kieg6szithetik az 0nkormanyzat altal meghatarozott mellekletekkel az EPER-Bursa

rendszer 6nkormanyzati felUleten. A telepi.il6si onkormanfzatoknak a palyaz6k a[al

elektronikusan kitOltOtt 6s az EPER-Bursa rendszerb6l kinyomtatott p6ly6zati Irlapok alapj6n

az onkormanyzathoz beny0jtoft palyazatok befogadds6t, formai ellen6z6set es elbi1616s6t

kell elvegezniuk az EPER-Bursa rendszerben.

3. A telepulesi onkormanyzatok csatlakozdsa a pdly6zati fordul6hoz egyben az EPER-Bursa

rendszerhez tort6n6 csatlakozAst is magaban foglalja, azaz a rendszer haszn6lata kotelez6

a pelyazat lebonyolitdsdban r6szt vev6 Onkormanyzatok r6sz6re. Az EPER-Bursa

rendszerhez nem csatlak026 dnkormanyzatok a Bursa Hungarica Osztond ijrendszerhez sem

tudnak csatlakozni, azaz a pAlydzalol nem irhatj5k ki, az EPER-Bursa rendszerben nem

169zitett p6ly6zatot nem biralhatnak el.

4. A belepeshez felhaszn6l6i n6vre 6s jelsz6ra van sztiks6g, amelyet a pAlyAzali dokumentacio

megjelenteteset kovet6en a TamogatAskezeki kUld meg a telepUlesi cinkorm6nyzatok

r6szere. A belepest kovetoen a rendszerbcil letolthetd az ASZF 1. sz. mellekletet kepezo

,,Nyilatkozat a csatlakozesr6l, valamint az elektronikus adatbazis hasznalatar6l" (a

3
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tov6bbiakban: Csatlakozdsi nyilatkozat) cimr.i dokumentum, melynek eredeti, alairt.

lepecsetelt peld6ny6t ai5nlott kUldem6nvkent kell eljuttatni a T6mogataskezelcj 16sz6re.

A Csatlakoz5si nyilatkozat bekiild6si hat6rideje: 20'17. okt6ber 2. (postab6lyegz5).

Az onkorm6nyzatnak a Csatlakozasi nyilatkozatot abban az esetben is el kell kUldenie a

T6mogatdskezel6 r6sz6re, ha a ko16bbi palyazati fordul6(k) so16n m6r tett ilyen nyilatkozatot.

A Csatlakoz6si nyilatkozat visszaki.ildese Onmagaban nem jelent anyagi

kotelezettsegv6lla16st, az onkorm6nyzat a benySjtott p6ly6zatok ismeret6ben dOnt a

tamogatasi osszegek odaitel6se16l.

5. Az ASZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Osztond ijrendszerben r6szt venni kivano

telepUlesi onkorm6nyzatok a lVliniszt6rium 6ltal kidolgozott elj6r5srendnek megfelelcien

legkes6bb 2017. okt6ber 3-5n kiirjAk a palyAzatot a jelenlegi fels6oktat6si hallgat6k ("A"

tipusri pilydzat), illetve felsooktat5si tanulmenyokat kezdeni kivAn6k ("B" tipusri p{lyAzal)

szema'a. A ket p6ly6zati felhivirsnak az ASZF-ben meghatarozott alapfelteteleket kell

tartalmaznia. Ezek b6vitesere, illetve szijkit6sere nincs lehetcis6g; a pAlyAzati felhiv6sok az

alapfelt6teleken kivUl kiza16lag a pAlybzal elbi16l6s6hoz megkiv6nt mell6kletek felsorol6s6t

valamint az onkormanyzat Altal meghatarozott prioritasokat tartalmazhatjak. A p5lyazati

kiirdsok szovegez6s6ben segits6gtikre lehet a mell6kelt ajenlott szdveg, amelyt6l az ASZF

6. 6s 7. pontjanak figyelembevetel6vel az 0nkorm6nyzat jogosult elterni.

6. A Bursa Hungarica Osztond ijpalyazat 2018. 6vi fordul6.i5ban a megyei onkormdnyzatoknak

a kiegeszitri megyei t6mogat6s odaitelesen es a dontesi listek rogzitesen kivtjl az EPER-

Bursa rendszerben mas adatrogzitesi feladatuk nincs.
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ilr. KooRDtNActo

A Bursa Hungarica Osztondijrendszerrel kapcsolatos kozponti adatb6zis-kezel5i, koordiniici6s, a

telepirlesi es megyei onkormanyzati Osaondijjal kapcsolatos penzkezelesi feladatokat a

T6mogat6skezel6 lStja el.

A T6mogat6skezel6 elerhet6s69e:

Em beri Er6forrds Timogatiskezel6

Bursa Hungarica Fels6oktatiisi 0nkorm6nyzati 0szttindijrendszer

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1)795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu

lnternet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TAMOGATAS FOLYOSITASA

Az dnkorm6nyzati osztondijresz fels6oktatasi int6zmeny, mint kifizetShely fele tOrt6n6 foly6sit6s6nak

technikai lebonyolitasaert a Temogateskezel6 - mint pAlyAzatkezel6 szervezet - a felel6s.

A Bursa Hungarica Osztdndijrendszer bankszimlaszima:

Emberi Er5for16s Timogatiskezel6

't 0032000-01 45't 461 -30000003

A Bursa Hungarica Osztondijat (mind az onkormanyzati, mind az int6zmenyi osaondijreszt) az a

fels6oktatasi intezmeny foly6sitja a hallgat6nak, amelyt6l a hallgat6 - az 
'llami 

kciltsegvet6s terhere

- a hallgat6i luttatesokat kapja. Amennyiben a hallgat6 egy id6ben ttibb fels6oktatSsi

int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban ell, az a felsSoktatasi int6zm6ny foly6sitja sz6mira

az tiszt6ndijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgat6i jogviszonyt. A felsooktatasi int6zm6nyek

szezod6se alapjdn foly6, kozosen meghirdetett - egyik szakon nem hiteleti, a mesik szakon

hitoktat6, illetve hittanSr - k6tszakos kepz6s eseteben a hallgat6 szdm6ra az elami fels6oktatesi

intezmeny folydsitja az osztondijat.
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A Sz

A timogat6s foly6sit6s6nak rendje az 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet 6s a

2018. 6vi Eliarasrend - Altalanos Szerz5d6si Felt6telek alapjin

A Bursa Hungarica Osztond ijrendszer vonatkoz6saban betartand6 hateridoket az ASZF 2. sz.

mellekletet k6pezo ,,Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkormdnyzati OsztOndijpalyazat 2018

Lebonyolitasi Utemterve" cimU dokumentum tartalmazza.

O n ko rm d ny zat i o szb nd ij re sz.

1. Az onkormanyzatok eqv tanulm6nvi f6l6vre eqv tisszeqben p6nzeszkoz-atadaskent

utallZrk 5t a T6mogat6skezelci sz6mlaszamara a tamogatott hallgat6k dthavi tamooatasi

tisszeq6t. Az utal6s hat6ridejet az /tSZF 19. pontja lafialmazza

2. A T6mogatiskezel6 az EPER-Bursa rendszer fels6oktatasi intezmenyi oldal6n keresztUl

nem nyilv6nos - jelsz6val hozzAf6rhel6 - felUleten tej6koztatja a fels6oktat6si int6zmenyeket

az adott fel6vben Bursa Hungarica Osztcindijban r6szesUlo hallgat6kr6l. A felscioktat6si

intezmenyek ellen6rzik ezen hallgat6k Jogosuftseget, es az EPER-Bursa rendszerben

t6jekoztatj6k a T6mogat6skezel6t, hogy mely hallgat6k r6sz6re utalhat6 6t az onkorm5nyzati

t6mogatds.

3. A Tamogateskezel6 a be6rkezett tdmogat6si osszegeket a kifizet6helyek (fels6oktatdsi

intezmenyek) szerint 0jracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n p6nzeszkoz-etadaskent

utalja tovabb a kifizet6 fels6oktat6si int6zm6nyekhez abban az esetben, ha az Onkormanyzat

minden t5mogatott utan 6tutalta a pontos tamogatesi osszeget a Bursa Hungarica

0sztcrndijrendsze r szemleje'a.

4. Az dnkorm6nyzati dsztondi.ir6sz havi osszeg6nek kifizet6se "A" tipus0 p6lyaz6 eseteben

legko16bban mercrus, "8" tipusU palyaz6 eset6ben legkorabban okt6ber h6napt6l, de

legkes6bb a fels<ioktatdsi intezmenyhez tort6nt atutal6st kcivet6 els6 osztondijfizeteskor indul

az arra logosult hallgat6nak.

5. Amennyiben a Tamogateskezel6 utalasat kovet6en kiderul, hogy az utalesi list6n szereplci,

az int6zmeny 6ltal kor6bban jogosultkent visszaigazolt hallgat6k koztrl valaki megsem felel

meg az Osztondil folyosit6s6hoz szuks6ges felteteleknek, a fels6oktat6si int6zm6ny az

int6zm6nynek atutalt, de a hallgatd r6sz6re ki nem fizethet6 dnkormanyzati cisZclndi[esz

osszeget 30 napon beli.il koteles visszautalni a Bursa Hungarica Osztond ijrendszer

szemlajera.

6. A Tamogataskezel6 az adott tanulm6nyi felev leziir6s6t kovet6en a ki nem fizetett

0nkormenyzati osztondijreszeket visszautalja a telepUlesi es megyei Onkormanyzatok
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4. sa

bankszdml6j6ra. Az onkormSnyzat sajdt hat6skorben dont, hogy a jogosulatlans69 ellen6re -
nem Bursa Hungarica tamogatas jogcimen - m6gis folyositja-e a t6mogatottnak a mar

ko16bban meg itelt temogatest.

I nt6zm6ny i,6sztdnd lj 16 sz :

A fels6oKatasi int6zm6ny a jogosults69 ellencizes6t k0vet6en a hallgat6ijuttatasokkal azonos

rendben int6zkedik az int6zmenyi dsztondijresz 6tutalds6r6l a t5mogat6sra jogosult hallgat6

bankszamlajera.
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4.st.

A Bursa Hungarica Fels60ktatesi 0nkormrinyzati Oszttindijrendszer
201 8. 6vi fordul6,iSnak

ELJARASRENDJE
Altalanos Szez5d6si Felt6telek

a csatlak026 <inkorminyzatok sz5m6ra

A Bursa Hungarica Fels6oktatasi Onkormanfzati Osztondijrendszer (a tovabbiakban: Bursa
Hungarica OsztondijrendszeQ Magyarorszag Korm6nya 6ltal az es6lyteremtes erdekeben a
hatr6nyos helyzetO, szocielisan 16szorul6 fiatalok szemara a fels6okat6sban val6 reszvetel
temogatesera alapitott Osa6nd ijrendszer. A Bursa Hungarica Oszt6nd ijrendszer lebonyolitasat a
fels6oktatAsban reszt vev6 hallgat6k juttatdsair6l 6s az 

'ltaluk 
fizetend1 egyes teritdsekr1l szolo

51/2007. (lll. 26.) Kormdnyrendelet (a bvebbiakban: Kormlnyrendelet), valaminl a nemzeti
fels6oktatAsr6l sz6l6 2011. 6vi CCIV. tdrveny (a bvebbiakban: Nftv.) szab1lyozza.

A Bursa Hungarica Oszt6ndijrendszer 6s ezen Elj6rAsrend

. a nemzeti felscjoktatdsr6l sz6l6 2011. evi CCIV. torv6ny;. a felsooktatasban r6szt vev6 hallgat6k juttatasair6l 6s az 6ltaluk fizetend6 egyes t6ritesekr6l
sz6l6 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet;

. a Nemzeti Kozszolgalati Egyetemrol, valamint a kozigazgatesi, rend6szeti 6s katonai
felsooktatesrol sz6l6 2011. evi CXXXIl, torveny;. a Nemzeti Kozszolgdlati Egyetemrol, valamint a kdzigazgat6si, rend6szeti 6s katonai
fels6oktatasr6l sz6l6 2011. evi CXXX|l. torveny egyes rendelkez6seinek vegrehajtesar6l
szol6 363/201 1. (Xll. 30.) Korm. rendelet;

. a szoci6lis igazgatdsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. t6rv6ny;. az alamhAztart6sr6l sz6l6 2011. evi CXCV. tdrv6ny (a tovabbiakban: Aht.);

. az AllamhbzlartAsrol sz6l6 torveny vegrehajtds6r6l sz6lo 368/201 1. (Xll. 31.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: Avr.);. Magyarorsz6g helyi onkormanyzalat'l szdl6 2011. evi CLXXXIX. torveny;

. a polgarok szemelyi adatainak 6s lakcimenek nyilventartesa16l sz6l6 1992. 6vi LXVI. t6rv6ny

vonatkoz6 rendelkez6seivel 6sszhangban kertrlt kidolgozesra.

A fels6odat1sban reszt vev6 hallgat5k juttatdsair6l es az elbluk fizetendd egyes teritdsekr6l sz6l6
51/2007. (lll. 26.) Korm4nyrendelet 20. S F) bekezd6se alapjitn a Bursa Hungaica
Osztdndijrendszerhez csatlakoz6 fov1rosi kertileti Ankormenyzatokra a telepi)lesi
onkormdnyzatokra vonatkoz5 el6irdsok eNenyesek, mig csatlakozAsa eset,n Budapest F1vdros
Onkormdnyzata a megyei ankormiinyzatokkal megegyezo m6don vesz rdszt a Bursa Hungarica
O sztond ij re n d sze rbe n.

1. A telepulesi onkormanyzat maga jogosult a pdly6zal kiirds6ra a jelen Eljarasrend - Altalenos
Szezcidesi Felt6telek (a tovSbbiakban: ASZF) 5. pontjaban foglaltak szerint. A palyazat kiirasanak
feltetele, hogy a teleptilesi onkormdnyzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Oszt<lndijrends zet 2018.
evi fordul6jahoz. A Bursa Hungarica Osztondijrendszer 2018. evi fordul6j6ban a telepLilesi
Onkormanyzatok csatlakozasa a pAlydzati fordul6hoz egy[ttal a Bursa Hungarica EleKronikus
P6lyeirzatkezelesi 6s Egyuttmtikodesi Rendszerhez (a tovdbbiakban: EPER-Bursa rendszer) torteno
csatlakoz6st is mageban foglalja es kiz6r6lag az Emberi Er6forrds Tdmogat6skezelo (a

tov6bbiakban: T6mogat5skezel6) altal biztositott EPER-Bursa rendszerbe tOrt6n<5 belepest
kOvet6en val6sulhat meg, melynek el6rese:

httos://bursa. emet. h u/onk/tonkbeleo. asox

Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakoz6 tinkorm6nyzatok a Bursa Hungarica
Oszttindiirendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz palyezatot nem irhatnak ki, paly6zatot
nem birilhatnak el.

Az onkormanyzatok szdmdra a Bursa Hungarica Osztond ijrendszerben val6 r6szv6tel onk6ntes. A
Bursa Hungarica Osztondijrendszerhez tort6no csatlakozashoz az EPER-Bursa rendszerben a
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csatlakoz6si sz6nd6k rogzitese szUks6ges. Az EPER-Bursa rendszerbe val6 belep6shez
felhasznel6i n6vre 6s Jelsz6ra van szijks6g, amelyet a Bursa Hungarica Osztdnd ijrendszer 2018. 6vi
pdly6zati fordul6ja dokumentdci6j6nak megjelenteteset kovetoen a TAmogatdskezelo kijld meg az
Onkormenyzatok r6sz6re. A bel6p6st kcivet6en az EPER-Bursa rendszerben elv6gezheto az
onkormenyzati adatok ellen6rzese,. az onkorm6nyzati Bursa Hungarica Ugyint6zdk 6s kiemelt
ogyintezo kijelolese es letriltheto az ASZF 1. sz. melleklet6t k6pezo ,,Nyilatkozat a csatlakoz6sr6l,
valamint az eleKronikus adatbizis hasznilat616l" (a tovSbbiakban: Csatlakozisi nyilatkozat)
cim( dokumentum, melynek eredeti, aleirt, lepecs6telt peld6ny5t ajSnlott k0ldemenyk6nt kell
eljuttatni a T6mogatdskezel6 r6sz6re. A borltekon tuntessek fel a kovetkezot: ,Bursa Hungarica".
Tcibb onkormdnvzat csatlakozdsi nyilatkozatanak bekUld6se e9cGt keliut lclcpulCse!
boritekban adidk post6ra a Csatlakozasi nyilatkozatot.

A Csatlakoz5si nyilatkozat bekijld6si hatarideje: 2017. okt6ber 2. (postab6lyegz5)

Az onkormdnyzatnak a Csatlakozasi nyilatkozatot abban az esetben is el kell kuldenie a
Tdmogat5skezel6 r6sz6re, ha a korabbi pAlydzati fordul6(k) sor6n m6r tett ilyen nyilatkozatot. A
Csatlakoz6si nyilatkozat visszakUld6se 6nmagaban nem .ielent anyagi kotelezetts6gvdllaldst, az
Onkormanyzat a beny0jtott pitlyAzalok ismeret6ben dont a t6mogatesi osszegek odait6leser6l. A
Csatlakoz5si nyilatkozatot az onkorm6nyzat a pelyezatok kiirasat kovet6en nem vonhatja vissza.
Nem csatlakozhat a Bursa Hunganca Osztond ijrendszer 2018. 6vi fordul6j5hoz az a telepulesr
onkormAnyzat, amelyet az Emberi Er6fon6sok Miniszt6riuma (tov6bbiakban: Miniszt6rium) a 2017.
evi pelyazati fordul6ban vallalt kotelezettsegei megszegese miatt az osztond Ijrendszer 16sztvevoi
kozUl kizart.

2. Az onkormenyzatnak lehet6sege van a Csatlakozdsi nyilatkozat kitdltese soran az EPER-Bursa
rendszerben megadni a kotelez6 mellekletek listajAt, valamint a kieg6szit6 0nkormenyzati szoci5lis
tirlapmezciket is a peryezalhoz. Felhivjuk szives figyelmUket, hogy a minta p6ly6zati Lirlapon tal6lhat6
k6rd6sek mind megjelennek a rendszerben a p{lyez6k 6ltal kitoltend6 Pitlydzali lirlapon, emiatt az
azon szereplci kerdeseket kerjtik, ne ismetellek meg az onkormanyzati kiegeszit6 kerdeseknel.

3. A TAmogat6skezel6 az EPER-Bursa rendszerben 6rkezteti es fogadja be a Csatlakoz6si
nyilatkozatokat, melyr6l a telepijlesi 6nkorm5nyzatoknak rendszerUzenetet kUld. Ezenkivul a
www.emet.gov.hu internetes oldal ,,Bursa Hungarica" oldal6n, a ,,Csatlakozott telepulesek"
menirpont alatl2017. okt6ber 6-ig ktizz6teszi a 2018. 6vi fordul6hoz csatlakozott teleptil6sek
teljes listajet.

Abban az esetben, ha a csatlakozni sz6nd6koz6 telep0les ezen a listan nem szerepel, akkor a
telepi]l6si onkorm5nyzat Csatlakoz6si nyilatkozata nem 6rkezett meg a Temogataskezel6 cim6re,
vagy Csatlakoz6si nyilatkozat6t a T6mogatAskezelc! nem volt jogosult elfogadni a csatlakozdsi
hat5rid6 elmulasztasa miatt. Ebben az esetben a pflyAz6k sem tudnak p6lybzalol beny0jtani az
onkormanyzathoz.

Amennyiben a Csatlakozdsi nyilatkozat nem 6rkezett meg a Tamogat6skezelo cim6re, de a
telepijl6si onkorm6nyzat a regisztr6ci6t elv6gezte 6s a csatlakoz6si rirlapot a rendszerbcjl
kinyomtatta, valamint az ajanlott k0ldemeny ,,kUldem6ny azonosit6ja" alapjan bizonyitani tudja, hogy
hataridoben, a megfelel6 cimre megkUldte azt, ugy a T6mogat6skezel6 kUlOn k6relem n6lkUl
elfogadja a Csatlakozasi nyilatkozatot a pblyAzalbeadAsra rendelkez6sre allo hatarid6 lejartaig.
Tekintettel azonban arra, hogy a p{lyAzAsra rendelkez6sre dll6 hat6rid6t m6dositani nem
lehetseges, amennyiben az 6nkormanyzat az igazol6st a pAlyd.zali adatrogzit6sre rendelkezesre al16
id6 letelte utan kuldi be, a T6mogateskezel6nek nem 6ll m6djaban azt elfogadni.

4. Abban az esetben, ha az onkormanyzat a Csatlakozasi nyilatkozat benyrijtds6ra el<lirt hatdrid6t
elmulasZja, vagy az ajAnlott ki..ildem6ny ,,kUldemeny azonosit6javal" nem tudja igazolni, hogy
Csatlakozdsi nyilatkozatilt hat6rid6ben a megfelelci cimre elkUldte, meltanyossegi k6relmet
terjeszthet elri a Tilmogat6skezel6hOz a csatlakozas ut6lagos elfogaddsa irant, melyet az
onkormenyzat - el6bbiekre tekintettel - indokolni koteles. A k6relmet 2017. okt6ber g-ig
(be6rkez6si hatarid6) lehet el6terjeszteni. Ha a k6relem a megadott hatarid6ig nem 6rkezik be
a Tamogataskezel6htiz, az <inkorminyzat nem tud csatlakozni a pilyizati rendszerhez.
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Az Onkorm6nyzat a meftanyossrigi kerelem eltiterjesztes6vel egyidejrileg az eredeti CsatlakozAsi
nyilatkozatot is koteles beny0jtani, illetve a haterid6n tfl beny[jtott Csatlakoz6si nyilatkozattal
egyidej0leg az onkormAnyzatnak a k6relmet is el6 kell terjesztenie. A k6relemben az
onkorm6nyzatnak nyilatkoznia kell arr6l, hogy az "A" es "B" tipusri palyezabt hataridoben kiirta, es
kotelezettseget vAllal afia, hogy az ASZF-ben foglaltaknak a tovebbiakban marad6ktalanul eleget
lesz. Nem tamogathat6 azon onkormanyzat m6ltanyossegi kerelme, amely az "A" es "8" tipus0
peryezal kiiresenak hat6rid6ben nem tett eleget, illetve csak az "A" tipus0 vagy csak a "8" tipus0
pelyazatot hirdette meg a megadott hat6rid6 szerint.

A k6relemr6l a k6relemben megfogalmazott indokok m6rlegel6s6vel 201 7. okt6ber 16-ig a
fels6onatas6rt felel6s helyettes 6llamtitk6r ddnt, 6s dOntes616l haladekalanul tajekoztatJa a
T5mogatdskezekit. A fels6okat6sert felel6s helyettes 6llamtitkar ddntese16l a Temogataskezel6
2017. okt6ber 18-ig elektronikusan ertesiti az onkormenyzatot.

5. A pilyizat kiir6siinak hat6rideje a telep0l6si tinkorm6nyzatoknil: 2017. okt6ber 3. A
palyezatot az onkormanyzat hirdet6teblajan es a helyben szokAsos egyeb m6don kell k0zz6tenni. A
telepulesi onkormenyzat mind az "A", mind a "8" tipusU palyezatot koteles kiirni oly m6don, hogy az
"A" es a "8" tipusrl pttlyinalok kiir6s6nak megjelentetese egy idSben tOrt6nj6k. A Csatlakoz6si
nyilatkozatnak a Tamogataskezel6hoz tortent be6rkeztet6se 6s annak elfogadasa utan mind az "A",
mind a "B" tipus0 p6ly6zati kiir6s megjelenik az adott onkormanyzat adatlapjan is az EPER-Bursa
rendszerben. A pelyaz6k az adatrogzitest a Csatlakozasi nyilatkozatnak a TAmogatiskezelohoz
tOrtent erkeztetes6t es elfogadrs6t kovet6en kezdhetik el.

6. A p6ly6zati kiir6snak k6telez6en tartalmaznia kell az al6bbiakat:

1) A piily6z6k k6re

A Bursa Hungarica Osztondijban az 5112007. (lll. 26.) Korm6nyrendelet 18. $ (2) bekezdese alapj6n
kizAr6lag a teleptrlesi 6nkormenyzat tertileten alland6 lak6hellyel (a tovabbiakban: lak6hely)
rendelkez6k r6szesulhetnek. [A Kormenyrendelet ,,elland6 lakohely" fogalma a polgSrok szem6lyi
adatainak es lakcim6nek nyilv6ntartds6r6l sz6l6 1992. evi LXVI. tOrveny ,,lak6hely" fogalmdnak
feleltethet6 meg, amelyet a pe\ez6 a lakcimkartyajeval tud igazolni.l

Nem r6szesUlhet iisztdndijban az a p6ly6z6, aki:
- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatasos 6s szez6d6ses

6llom6nyt hallgat6ja
- doktori (PhD) kepzesben vesz r6szt
- kize16lag kulfoldi intezmennyel all hallgat6i jogviszonyban 6s/vagy vendeghallgatoi

kepzesben vesz r6szt.

a) Az "A" tipusrl pe\ezafia azok az tinkorminyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkez6, hatrinyos
szociilis helyzetfi hallgat6k jelentkezhetnek, akik fels6oktatasi intezm6nyben (fels5okatdsi
hallgat6i jogvrszony kereteben) teljes idejfi (nappali munkarend) alapk6pz6sben,
mesterk6pz6sben, osztatlan k6pz6sben vagy fels6fokri, illetve fels6oKatasi szakk6pzdsben
folytatj6k tanulmdnyaikat.
Az dsztondijra palyazhatnak a 2017 szeptembereben fels6oktatesi tanulmenyaik utols6 evet
megkezd6 hallgat6k is. Amennyiben az osztdndijas hallgat6i .iogviszonya 2018 6sz6n m6r nem 5ll
fenn, [gy a 201812019. tanev els6 felevere eso dsztondij m6r nem kerill foly6sitasra.

Az dsztdndi.ira pdly6zatot ny0jthatnak be azok a hallgat6k js, akiknek a hallgatoi jogviszonya a

felsooktatirsi int6zm6nyben a pAlyAzAs idopontjaban szUnelel. Az osztondij foly6sitasanak felt6tele,
hogy a 201712018. tan6v mirsodik f6l6v6re a beiratkozott hallgat6 aktiv hallgat6i jogviszonnyal
rendelkezzen.

b) A "B" tipusrl pilyezatra azok az tinkorm6nyzat terulet6n lak6hellyel rendelkezci, hitrinyos
szoci6lis helyzetfi (a 201712018. tan6vben utols6 6ves, erettsegi elott all6 kozepiskol6s, illetve
felsofokrl diplomdval nem rendelkezci, fels6oktat6si int6zm6nybe felv6telt m69 nem nyert,
erettsegizett) pelyez6k jelentkezhetnek, akik a 20'1812019. tan6vt5l kezd6d6en fels6oktatasi
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intezm6nyben teljes idej( (nappali munkarend) alapkepzesben, osztatlan kepzesben vagy
fels6oktat6si szakk6pzesben kiv6nnak r6szt venni.

A "B" tipusri p6ly6zatra jelentkez6k koztil csak azok r6szestrlhetnek Osztdnd ijban, akik a 201 8/20'19.
tan6vben el6szor nyernek felvetelt felsrloktatasi int6zmenybe, es tanulmanyaikal a 201812019.
tan6vben tenylegesen megkezdik.

2l A pAly{zat benyfjt6s6nak m6dja 6s hat6rideje

A pelyazatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, veglegesitve, onnan kinyomtatva, alairva
kizdrolag a lak6hely szerint illetekes telepUlesi onkorm6nyzat polgermesteri hivatal6n6l lehet
benyujtani. A pelyezat rogzitesenek 6s az onkormenyzathoz torteno beny0jtasanak haterideje:

2017. november 7.

Figyelem!
A pdly6zatbead6shoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri p6ly6z6i regisztrAcio szUks6ges,
melynek el6r6se:

https://bursa.emet. hu/palv/palybelep.aspx

Azok a p6ly6z6k, akik a kor5bbi p6ly6rzati 6vekben regisztrSltak a rendszerben, mir nem
regisztr6lhatnak [jra, cik a megl6v5 felhasznil6n6v 6s jelsz6 birtokaban 16phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtettek, az Elfelejtett lelszd funkci6val
kerhetnek ujjelsz6t. A pdly6zoi regiszt16ci6t vagy a belepest kovetoen lehets6ges a p6lydzati adatok
feltolt6se a csatlakozott onkormanvzatok pevbz6i teszete. A p6lydzati 0rlapot minden 6vben 0jra fel
kell toltenil A szem6lyes es p6ly6zati adatok ellen6rz6set es feltdlteset kovet6en a p6lvdzati (rlaoot
kinvomtatva 6s alalrva a telepirl6si onkormenyzatn6l kell beny[jtaniuk a pdlydz6knak. A p{lyAzal
csak a palyezati kik6sban meghat5rozott csatoland6 mellekletekkel egy0tt erv6nyes. A pAlyAzali
kiir6sban meghatarozott valamely mell6klet hianyeban a pelyezal formai hibesnak min6strl. A
beny0jtott p5ly6zatok befogad6s6t az onkormanyzat koteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pdlydzatok a bir6latban nem vesznek r6szt.

3) Az ttsztttndij id6tartama 6s az tiszttindijjal tisszeftigg6 ktizterhek

a) Az tisztdndij id6tartama:

"A" tious0 oalvazat: 10 h6nap, azaz k6l egymAst k6vet6 tanulmanyi fel6v (a 201712018. lanev
masodik feleve 6s a 201812019. tanev elso feleve);
"8" tipusri oevezal 3x10 honap, azaz hal egymest koveto tanulmanyi fel6v (a 2018/2019. tandv, a
201912020. es a 202012021 . faneu).

b) Az 6szt<indijjal <isszefiigg6 k6zterhek:

Az elnyert 0sztondijat kozvetlen ad6- 6s TB-jArulekfizetesi kOtelezettseg nem terheli (l6sd a szemelyi
j0vedelemad6r6l sz6l6 1995. evi CXV|l. torveny 1. sz. melleklet 3.2.6., 4.17. pontj6t).

4) A p6ly5zat ktitelez6 mell6kletei

"4" tlDUs oAlvAzal

a) A fels6oktatdsi int6zm6ny iltal kitdlttitt eredeti hallgat6i jogviszony-igazolis a
201712018. tan6v els6 f6l6v6r5l.

Amennyiben a pAlyttzo egy id6ben tobb felsSoktat6si intezmennyel is hallgat6i jogviszonyban dll,
pAlybzat6ban csak azt a felsdoktatesi intezmenyt kell megneveznie, amellyel els6kent letesitett
hallgat6i jogviszonyt. A fels6oktatasi int6zm6nyek szee6d6se alap.iin foly6, kozosen meghirdetett
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- egyik szakon nem hiteleti, a masik szakon hitoktat6, illetve hittanar - k6tszakos kepz6s eseteben
a hallgat6 az Allami fels6oktat6si intezmenyt koteles megnevezni.

b) lgazolas a pilyiz6 6s a pSlyiiz6val egy h6ztart6sban 6l6k egy f5re jut6 havi nett6
jtivedelm6rdl.

c) A szociiilis riszorults5g igazol6sSra az alabbi okiratok:

A tov6bbi mellekleteket az elbirilo telepulesi onkormanyzat halfuozza meg.

"B" tipusti pAlvAzat

a) lgazol5s a pilyAz6 6s a piily6z6val egy h6ztartisban 6l6k egy f5re jut6 havi nett6
jtivedelm6r6l.

b) A szoci6rlis r6szorults6g igazolisira az al6bbi okiratok:

A tov5bbi mellekleteket az elbire|6 telepulesi onkorm6nyzat nalerozza meg.

A pelyezati firlap csak a fent meghat6rozott ktitelez6 mell6kletekkel egyUtt 6rv6nyes,
valamely mell6klet hiSny6ban a pilyezat formai hib6snak min6siil.

5) A p5ly6zat elbiril6sa

Az tiszttindij elbirSl6sa kize16lag szocialis r6szorultsig alapj6n, a p5ly5z6 tanulm6nyi
eredm6ny6t6l f iiggetleniil ttirt6ni k.

A peVez6 szocielis rdszorults6ga igazol6s6ra koteles megadni a vele egy haztartasban 6lok (a
p6ly6z6 lak6helye szerinti lakasban 6letvitelszen jen egyUtt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy
tart6zkodasi hellyel rendelkez6 szem6lyek) egy fore.iut6 havi nett6 Jovedelmenek forint osszeg6t.

J6vedelem:
A szoci6lis igazgatlsr6l 6s szocliills elliit6sokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. torv€ny 4. S 0) bekezdes a)
pontja alapj1n az elismeft kdltsegekkel es a befizetesi katebzettseggel csakkentett

- a szem6lyijovedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXVll. t1Neny szeint meghatdrozott, belfold16l
vagy kAffodr szermaz6 - megszenett - vagyoni ei6k (bevetel), ide4ftve a jovedelemkent
figyelembe nem vett bevetelt 6s az ad6mentes jovedelmet is, 6s

- az a bev6tel, amely utdn az egyszerAsitett vA akoz6i ad6r6l, a kisad6z6 v4llalkozttsok
teteles ad6j4rol es a kisvdllalati ad6r6l sz6l6 torvdny, vagy az egyszerlsibft
kAzteheNiselesi hozz1jArul6sr6l sz6l6 bNeny szeint ad6t, illetve hozzAjArul6st kell fizetni.

Elismerl kiiltsdqnek mindsAl a szemd lyi jovedelemadbr6l sz6l6 torvenyben elismei koltseg,
valamint a fizetett taft4sdij. Ha a magdnszemely az egyszer(isitett v6llalkoz6i ad6 vagy
egyszer1sibtt kAzbhervisel€si hozzdjdrul1s alapjttul szolgel6 bev,telt szerez, a bevetel
csdkkenthetd a szemelyi jdvedelemad616l sz6l6 torveny szeint elismert koltsegnek min6s lS igazolt
kiaddsokkal, ennek hidnydban a bevdtel 41o/o-Aval. Ha a mezSgazdasdgi 6stermel6 ad66vi
6stermelesb6l szdrmaz6 bev6tele nem tobb a kistermel1s ertekhat4rdndl (illetve ha r6sz6re
tdmogatdst foly1sitottak, annak a foly'sitott qmogabssal naveft asszegendl), akkor a bevetel
csokkenthet1 az igazolt koltsdgekkel, tovdbbi a bevetel 41o/o-dnak megfeleld osszeggel, vagy a
bevetel 85%-6nak, i etSbg elhftenyesztes eset6n 94o/o-dnak megfelel6 osszegge/.
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Nem minijs l j6vedelemnek
a) a rendkivuli telepul6si bmogabs, a laklsfenntarl6si tAmogatds, az ad6ssAgcsdkkentdsi

t1mogatds, valamint a lakhabshoz kapcsol6d6 rendszeres kiad1sok visel6s6hez, a
gy6gyszerkiad6sok visel6sehez 6s a lakhatAsi kiadAsokhoz kapcsol6d6 htttralekot felhalmoz6
szemqlyek reszere nyljtott telepal6si tdmogatds,

b) a rendkiva gyermekv1delmi tdmogatds, a gyermekek vddelm6r6l es a gyemagyi igazgatAsr6l
sz6l6 1997. 6vi XXXI. bNeny (a tov1bbiakban; Gyvt.) 20/A. 5-a szerinti hmogahg a Gyvt.
20/8. $-6nak (4)-(5) bekezdese szerinti potl6k, a nevel6szibk szdmdra fizetett nevelesi dij ds
kal6n ell'tmeny,

c) az anyasdgi t1mogatds,
d) a tizenharmadik havi nyugdij 6s a szdpkoruak jubileumi juttat6sa,
e) a szemdlyes gondoskodtis6tT fizetend1 szemelyi t€ritqsi dij megAllapitdsa kiv6tel6vel a silyos

mozgAskolAtozott szemelyek penzbeli kAzlekeddsi kedvezmenyei, a vakok szem€lyi jdrad6ka
6s a fogyatekossAgi titmogatds,

f) a fogad6 szervezet 6ltal az onkentesnek k l6n tdNeny alapjAn biztositott juttahs,
g) az alkalmi munkavAllal6i konyvvel t6ftend munkavegzesnek, az egyszerrtsibtt foglalkoztatdsr6l

szol6 bNeny alapjen brt6n6 munkavegzesnek, valamint a termeszetes szemelyek kozdtt az
ad6rendszeren kivtili keresettel jA16 foglalkoztattrsra vonatkozb rendelkezesek alapjen
h6ztartdsi munkdra lftesitett munkav6gzdsre irdnyul6 jogviszony kereteben bft6n6
munkavegzesnek (a tov4bbiakban: haztaftl)si munka) a havi ellen6ft6ke,

h) a hAzi segitsegnyiles keretdben tdrsadalmi gondoztts6ft kapott tiszteletdij,
i) az energiafelhaszn6l6shoz nyijtott tAmogatAs,
j) a szoci4lis szovetkezet, valamint a kazerdek nyugdijas szovetkezet oregs6gi nyugdijban

reszesalS hgla dltal a szovetkezetben vegzett tevekenyseg ellenenekekent megszerzett, a
szemelyi jOvedelemad6r6l sz6l6 tdrveny alapj6n ad6mentes bevetel,

k) az +letvitelszeriien lakott ingatlan elad4sa, valamint az eletvitelszer(ien lakoft ingatlanon
fenndll6 vagyoni dndkfi jog dtruhdzAsa esetdn az eladott ingatlan, illeNe etuh1zott vagyoni
eft6kt jog elleneft4k€nek azon r6sze, amelyb5l az eladdst vagy 6truh6z6st kAvefi egy 6ven
beliil az elad6 vagy 6truhdz6 sajdt, vagy kozeli hozzAtaftoz6ja 6letvitelszer , tdnyleges
lakhatdsdnak cbljdt szolgdl6 ingatlan vagy vagyoni 6ft6k(l jog vdsdrl4sdra ker l sor,

l) az elengedett taftozes, illetve a megsz nt kdtelezettseg, ha a hrtoz6s elengedds6re vagy a
k1telezettsdg megsziinesere a termOszetes szemdlyek ad6ssdgrendezesi eljArAsdban, tovttbb6
kAzAzemi szolg1lbhs szolgAltat6ja, illetve penzitgyi intdzmdny Altal, az ad6s megelheteset
veszelyeztet6 szoci4lis helyzete miatt kerAlt sor.

6) Adatkezel6s

A p6lyizok a kovetkez6 szem6lyi es egyeb adataikat kdtelesek a p6lydzalban megadni:

"A" tipus0 p6lyizat: n6v; anyja szUlet6si neve; szUlet6si helye 6s ideje; lak6helye (lakcimk5rtyival
igazolhatoan); ad6azonosit6 jel, felscjoktatdsi intezmeny; kar; szak/szakp6r megnevez6se es a

felscjfok0 k6pzes6re vonatkoz6 adatok; telefonszam; e-mail cim. A palyazo az int6zm6ny, kar 6s
szak/szakpSr teljes nevet a fels6oktat6si intezmenynel nyilvantartott hivatalos formeban kOteles
megadni.

"B" tipusti pAlyAzal: nev; anyja szUlet6si neve; szUlet6si helye 6s ideje; lak6helye (lakcimkertyaval
igazolhat6an); ad6azonosit6 jel; telefonszem; e-mail cim.

A pAlyAz6 pelyezal: benyUjt6saval bi.jntetrijogi felel<iss6get vAllal azerl, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rdgzitett, a pelezali 0rlapon 6s mell6kleteiben az Altala feltuntetett adatok a
val6s6gnak megfelelnek. Tudom6sul veszi, hogy amennyiben a pelyAzali 0rlapon 6s mellekleteiben
nem a val6s6gnak megfelel6 adatokat ttrntet fel, [gy a Bursa Hungarica Osztondi.lrendszerb6l
p{lyAzala kiz6rhat6, a megitelt tamogates visszavonhat6.

A pelyez6 pelyezala benytjtAs6val

a) hozzllerul ahhoz, hogy a pAlyAzali rirlapon rogzitett szem6lyes adatait a palyazatot kiir6
telepUlesi Onkormanyzat nyilventartasba vegye 6s azokat a megyei onkorm5nyzat 6s a
T5mogatdskezel6 r6sz6re - kizar6lag az osztondijpelyezat lebonyolitasa 6s a tamogatesra val6
jogosults6g ellen6rz6se celjSb6l - Atadja, illetoleg az Osztondij id6tartama alatt maga kezelje;
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b) hozz6jdrul ahhoz, hogy a Tamogataskezel6 szem6lyes adatait az osztondijpalyezat
lebonyolitdsa 6s a tamogatesra va16 jogosu[sag ellen6z6se ce\ebd az osztc,ndij td6tartama alatt
kezelje;

cl hozzejerd ahhoz, hogy a fels6oktatasi int6zm6ny hallgat6i jogviszonydr6l a
Timogatdskezelonek, illetve a tamogat6 6nkorm5nyzalnak ta.iekoAatast ny0jtson;

d) hozz'lArul tovebba a p5ly6zdskor rendelkez6sre bocs5tott szem6lyes adatainak az azonosit6s
celja 6rdekeben szUks6ges mertekben torten6 kezel6sehez es az dsztdndijp5ly6zat lebonyolitasa,
valamint a tamogatesra val6 jogosultsdg ellen6n6se celj5b6l tort6nci tovabbitasahoz.

A fentieken tilmen6en a "B" tipusrl paryAzat eset6ben:

A pAlydz6k biintet6jogi felel6ssegUk tudat6ban k[elentik, hogy a pilylzati rlrlap beny(jtiisakor
fels6oktatasi intezmenybe m69 nem nyertek felvetelt.

A pSlydzok pelazatuk beny[jtaseval hozzajerulnak ahhoz, hogy a fels6oktatiisi intezmenybe
torten6 felveteli jelentkezesuk eredmenyer5l a fels6oktatasi informaci6s rendszer m0kodtetes6ert
felel6s szerv a Tamogat6skezel6nek, illet6leg a tilmogat6 onkormanyzatnak tAj6koztat6st ny0jtson.

7) Az tiszt6ndijasok bejelent6si ktitelezetts6gei

Az osztdndijban r6szesUl6 hallgato koteles az osztondij foly6sft6s6nak id<jszaka alatt minden, az
osaondij foly6sit6s6t erinto vdltoz6sr6l halad6ktalanul (de legkes6bb 15 napon belirl) ertesiteni a
Tdmogatdskezel6t 6s a foly6sit6 fels6oktatasi int6zmenyt. A bejelentest az EPER-Bursa rendszeren
keresztul kell kezdem6nyeznilik. Az 6rtesltesi kotelezettseget a hallgat6 5 munkanapon beli.il koteles
teljesiteni az a|abbi adatok valtozasakor:

- tanulm6nyok hely6nek megv5ltoz6sa ([j fels6oKatesi int6zm6ny, kar, szak
megadesaval);

- tanulminyi statusz (munkarend, k6pz6si forma, finanszirozisi forma) viltoz5sa;
- szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) veltoz6sa.

A "B" tipusri tamogatasban reszesitett pelyez6 2018. auguszus 31-ig a felsooktatesi intezmeny
felv6teli dOntesr6l sz6l6 hatarozata vagy az Oktatasi Hivatal besoroldsi hatarozata mesolatanak
megkUldesevel kdteles a Temogat6skezelo r6sz6re bejelenteni, hogy a 201812019. tan6vben melyik
fels6oktat6si int6zm6nyben kezdi meg tanulmanyait. A palyaz6 koteles az EPER-Bursa rendszerb5l
kinyomtatott Ljrlapon nyilatkozni arr6l, hogy a 2018. evi felveteli evet megel6z6en nyert-e felvetelt
fels6oktat6si intezmenybe.

A "8" tipusrl pevezal soran tamogatasban r6szesul6 osztondijas a tamogates idotartama alatt
p{lyAzhal az "A" tipusLl Osztondtra. Amennyiben a "8" tipus0 pelyezat soran tamogatasban
r6szesi.rl6 dsaOndijas a t6mogat6s id6tartama alatt sikeresen p6ly6zik "A" tipus[ Osztondijra, "8"
tipusrl Osztondijat automatikusan elveszti.

Az osztondi.ias lemondhat a szAmAra megitelt tamogatasr6l, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdemenyezhet, 6s az onnan letdlthet6 Lemondo nyilatkozatot aleirva es postai lton megktildve a
Tamogataskezel6 cimere jelenthet be. A Lemond6 nyilatkozat bekuldesevel az osztondijas a nyertes
osztdnd ijpalyazatat megszunteti, azaz a megjelolt f6l6vrol 6s az Osztondij tovdbbi felevi reszleteir6l
is lemond.

Az az Osaondijas, aki ertesftesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, az 6szt0ndij foly6sitesabol es
az cisztond ijrendszer kovetkez6 evi fordul616b6l kiz6rhat6. Az az OsztOndijas, aki hat5rid6n belUli
6rtesitesi kotelezetts6g6nek elmulasztesa miatt esik el az 0sztOndU foly6sitesat6l, a tanulmdnyi f6lev
lezSrasAt k0vet6en (JInius 30-ig, illewe januar 3l-ig) ki nem fizetett osztdndij6ra mar nem tarthat
igenyt.

Az 6sztondijas 30 napon belirl kdteles a jogosulatlanul felvett osztondijat a foly6sit6 fels6oktatasi
int6zm6ny r6sz6re visszafizetni.

Amennyiben megellapitest nyer, hogy a peryez6 a peryezes sorAn nem a val6s6gnak megfelel6
adatokat szolg6ltatta vagy a pevezali felt6teleknek nem felel meg, timogatSsban nem r6szesulhet,
m6g abban az esetben sem, ha az osztondij elnyer6s6rol sz6l6 t6jekoztat5st mar k6zhez vette.
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7. A pilyazali kiires a fentieken til kiz6r6lag a pAlyAzal elbiril5s5hoz megkivent mellekletek
felsorolasat 6s az onkorm6nyzat 5ltal meghatarozott, a fentiekkel nem ellent6tes elbirAldsi
prioritasok megjeldleset tartalmazhatla. A t6mogat6s megit6lese es foly6sitAsa nem kothet6
semmilyen kes6bb bekovetkez6 felt6telhez, illet6leg kdtelezettseg vallalasehoz (pl. a telepOlesi
Onkormanyzat terUlet6n tort6no munkav6llal6shoz vagy tovAbbi ottlakashoz), valamint a pAlyAz6k
semmilyen formAban nem kotelezhet6k sem az onkormanyzat, sem m6s szervezet, testi.ilet anal
6nr6sz megfizet6s6re.

8. A p6ly5zati kikisnak a Korm6nyrendeletben, illet6leg a jelen ASZF-ben foglaltakkal ellent6tes
rendelkez6sei 6s kit6telei 6rv6nytelenek, a telepul6si 0nkormanyzat a pdly6zatot az 6rv6nytelen
rendelkez6sek figyelmen kiviil hagy5s6val kdteles lebonyolitani.

9. A pelyazok a regisztr6ci6t kovet6en az EPER-Bursa rendszerben kitdltott 6s kinyomtatott, alairt
pdlyinali (rlapot, a k6telezo mel16kleteket csatolva a telep[.i16si onkorm6nyzatokhoz ny0jtjdk be, ahol
a pelyezalot az EPER-Bursa rendszerben 6rkeztetni 6s ellen6rizni sztrks6ges. A telepulesi
6nkormanyzat csak a helyesen 6rkeztetett 6s ellen6rzott pelyazatokat biralhatja el. Az Onkormanyzat
nem az EPER-Bursa rendszerb6l nyomtatott, vagy nem megfelel6en v6glegesitett pdlydzali
tirlapokat nem fogadhat be, ezek kezel6se sor6n az onkormanyzat feleloss6ge a pdlydz6k
fi gyelmeztetese 6s tajekoztatasa.

10. A telep0lesi onkormanyzat az EPER-Bursa rendszerben ellen6rzi 6s elbirilla a be6rkezett
p6lyezatokat.

Az elbir6l6s sordn a telepUl6si Onkormanyzatl

a) a pAlydz6kat hi6nyp6tl6sra sz6lithatja fel a formai ellencjz6s 6s az elbirdl5s sordn, az
cinkorm6nyzat 6llal (p6lyAzali kiir6s6ban vagy helyi rendeleteben vagy Jegyz6i utasiteseban)
meghat6rozott hat6rid6ben, amely azonban nem lepheti tol a palyazatok onkormanyzati elbirAl6si
hataridejet. Az onkormanyzat hianyp6tl6st csak olyan dokumentumokra kerhet be, amelyeket a
pAlyAzati kiirdsban feltuntetett. A pdlyAzali dokumentumok kezel6se sor6n a kozfeladatot ellat6
szervek iratkezel6senek altalanos kovetelmenyei16l sz6l6 335/2005. (Xll, 29.) Korm. rendelet
rendelkez6seit az onkormanyzat betartani koteles. Erre tekintettel az iktat6si nyilvantartesb6l ki kell
derirlnie, hogy az adott pAlydzati anyag mikor 6rkezett, hSny es milyen tipus0 (papiralapI vagy
elektronikus) mellekletet tartalmazott, mi volt az intezes hat6rideje, m6dja, id6pontja. A postai 0ton
t0rten6 benyijtas eset6n a borit6kot meg kell 6rizni, szem6lyes beny0jtds eseten az atv6tell
dokumentSlni kell.

b) a hatarid6n t0l beny0.jtott, vagy formailag nem megfelelo palyazatokat az EPER-Bursa
rendszerben a bir6latb6l kiziirja, 6s a kiziir5s okat rogzitii

c) minden, hat6ridon belul beny0jtott, formailag megfelel6 p6lyAzatot 6rdemben elb[16], es donteset
iresban indokolja;

d) csak az 6nkormanyzat terUleten lak6hellyel rendelkezo pdly6z6kat reszesitheti tamogatasban;

e) az elbir6lds sor6n korra, fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vi169nezeti hovatartoz6sra,
tanulm6nyi eredm6nyre tekintet nelkul, kiz6r6lag a pblyAz6 szoci6lis reszorultsagenak objektiv
vizsgdlat5ra tekintettel jdrhat el.

11. A Csatlakoz6si nyilatkozat kitoltesevel a telepUl6si Onkormanyzat kOtelezettseget v6llal arra,
hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be es birAlla el a pAly6z6k aftal rogzitett, lezart,
kinyomtatott 6s az 6nkorm6nyzathoz beny0jtott palyezatokat, valamint arra, hogy a pSlydrzatokr6l
hozott ddnteset t1gziti az EPER-Bursa rendszerben. A Tamogataskezel6 biztositja a csatlakozott
onkormanyzatok r6sz6re az adatrogzit6shez az EPER-Bursa rendszer hasznalatat, amely a
httos://bursa emet. hu/onk/tonkbeleo.aspx internetes oldalon erhet<j el. A teleptjlesi Onkormanyzat
biaositja az EPER-Bursa rendszer hasznelatahoz szUks69es hardvert 6s szoftvert. (Az EPER-Bursa
rendszer biztonsegos m(kddese lt4icrosoft lnternet Explorer alkalmazesat kiviinja meg)- Az EPER-
Bursa rendszer hasznalat6hoz felhasznel6i n6vre 6s jelszora van szukseg, amelyet a pi)lyazati
dokument6ci6 meg1elenteteset kovet6en a Tdmogataskezel6 kUld meg az onkorm6nyzatok r6sz6re.
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A regisztrdci6s es adatrogzitesi folya mat r6szletes leir6s5t a h'[8.1/y 4 ry.emet.qov.hu oldalon az
EPER-Bursa belepesi pontok menUpont alatt letoltheto Felhasznel6i kezikonyv telepUlesi
o nkormA nyzatokn ak lartalm azza.

1.2. A telepijlesi onkormanyzat az elbirdlis sor6n m6r meglev6 szabelyzalai vagy a Bursa Hungarica
Osztondijrendszer elbir6l6sira elfogadott szabblyzala alapjan jar el 6s bir6lati dtint6s6t 2017.
december 7-ig az EPER-Bursa rendszerben rtigziti. A fenti hat6rid6n trl a temogatasban
reszesiteni kiv5nt p5ly5z6k k0r6t az 0nkormAnyzat meg abban az esetben sem jogosult b6viteni, ha
jogosulatlansag vagy lemond6s folytan az 6nkormanyzatnak a Bursa Hungarica Osztondijpaly6zatra
szdnt keret6ben penzmaradvany jelentkezik.
Amennyiben az 1nkotmenyzat olyan pelyazatr6l hoz temogatasi ddntest, amely pelyazat az EPER-
Bursa rendszerben nem kertilt 1692ltesre, veglegesitesre es a pdlydzati 0rlapon meg.lelolt
6nkormanyzathoz beny0jt6sra, a tdmogat6si dcintes erv6nytelen, m6g abban az esetben is, ha az
onkormenyzat hatarozatban rogziti. Az ilyen hatirrozatok befogad6s6t a T6mogat6skezel6 kulon
6rtesit6s n6lktll elutasitja.

A telepUlesi onkorm6nyzat tudom6sul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rogzitett biralati
donteset es az azl tartalmaz6 dontesi listat koteles a rendszerb6l letoltve, nyomtatott form6ban is
el6allitani, valamint szavatolja az elektronikus 6s a nyomtatott bir6lati lista egyez6sbg6t, azaz az
EPER-Bursa rendszerbril kinyomtatott papiralap0 dokumentumon szerepl6 adatokat (pl. tamogatesi
osszeg, t6mogatott nev) ut6lag, a kinyomtatott p6ld6nyon javitva nem m6dositja. Amennyiben az
onkorm6nyzat a dontesi list6kat az EPER-Bursa rendszerb6l kinyomtatva, a nyomtatott peldenyokon
ut6lag m6dositotta, ezaftal elteres keletkezik az EPER-Bursa rendszerben rogzitett temogatasi
adatok 6s rendszerb6l kinyomtatott, al6irt tdmogatdsi adatok kozott, az EPER-Bursa rendszerben
rogzitett adatok tekinthet6ek egyedul hitelesnek. Amennyiben hitelt erdemt6en bebizonyosodik,
hogy az onkorm6nyzat m6dositotta a kinyomtatott dontesi listakat, az onkormenyzat kizarhat6 a
pelyezali fordul6b6l abban az esetben is, ha a dOntesi lista ko16bban m6r elfogad6sra keri..ilt, (A
rogzit6s soran 6s a rogzitesi id6szakban, amennyiben teves adatrogzit6s tortent, az EPER-Bursa
rendszerben k6rjilk a m6dositast elv6gezni es f.iranyomtatni a dokumentumot).

Az EPER-Bursa rendszeren kivul el6allitott, nem onnan kinyomtatott, nem lezart dont6si listakat a
T6mogat6skezel6 nem fogadja el. A kinyomtatott dOntesi listakat minden oldalon polg6rmester vagy
jegyz6 alSirds6val, pecs6ttel szOkseges ell6tni.

13. A telepulesi onkormenyzat a hatarid6n belUl beny0jtott, formailag megfelel6 p6ly6zat elbirdldsa
alapjSn a pdlydzol minimum 1.000 forint havi tdmogat6sban r6szesiti, vagy a pblyttz6 tamogat6si
igenyet elutasitja. Az elutasit6s indokldsak6nt nem jelolhet6ek meg olyan okok, amelyeket a formai
ellen6z6s vizsgal es azon megfelelokent lettek megjelolve.

A teleptllesi onkormdnyzat a megit6lt temogatas havi 0sszeg6t koteles rogziteni az EPER-Bursa
rendszerben talelhat6 elektronikus adatlapokon vagy az osszesitett dontesi listdn. A megitelt
tamogatasnak havonta azonos Osszeg(nek es 100 forinttal marad6k nelktil oszthat6nak kell lennie.
A telepU16si 0nkormanyzat a megit6lt havi tamogatas osszeg6t a p6ly6zati fordul6 teljes tartamara
garantalni koteles, annak m6dositasara nem jogosult.

14. A telepUl6si dnkormanyzat az elektronikus plly{zalkezell rendszerben lezdrt, kinyomtatott,
aleirt es lepecs6telt d0ntesi listSk16l 6s a benyljtott kotelez6 mellekletek16l masolatot keszit iratt6ra
szameru, majd az 6ltala t5mogatott 6s nem t5mogatott, valamint a dtint6sb6l formai okb6l
kizirt p6lyAz6k al5ir6ssal 6s pecs6tlenyomattal ellatott dontesi listait, az "4" tipus[ tamogatottak
eseteben kotelez6en csatolt hallgat6i jogviszony-igazolasokkal egytitt 2017. december f-ig elkiildi
a T6mogat5skezel6 r6sz6re. A birdlati anyagot a T6mogateskezelonek cimzett boritekban vagy
csomagban, aj6nlott kUldemenykent kell eljuttatni a Tamogataskezel6 r6szere. A csomagon fel kell
tUntetni: ,,Bursa Hungarica 2018. 6vi pdlydzati fordul6 Birdlati anyag". A Tamogataskezeld az
onkorm5nyzat 5ltal nem a hatdridore, nem a megfelel6 cimre megkLlldott, vagy rosszul postazott
ddntesi anyagert es az abbol eredo k6rokert felekiss6get nem v6llal.

A tiimogatott pitlyitz6k Biralati anyaga az a16bbiakb6l 6ll:
- az elektronikus palyazatkezel6 rendszerbol kinyomtatott, minden oldalon pecs6tlenyomattal,

a polg6rmester vagy a legyzo al6ir6s6val ell6tott eredeti tamogatott dtint6si lista, amely
tadalmazza a pAlyAz6k 16sz6re megit6lt 6nkormenyzati temogates havi osszeg6t,
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"A" tipus0 tamogatottak eseteben jogviszony-igazol6s

A nem t5mogatott pAlyin6k Birilati anyaga az al6bbiakb6l 6ll:
- az elektronikus pdrlyirzatkezel6 rendszerbcjl kinyomtatott, minden oldalon pecs6tlenyomattal,

a polgdrmester vagy a jegyz6 al6iras6val ellatott eredeti nem t6mogatott dtint6si lista.

A fent megjel6lt kotelez6 mell6kleteken tfl az tinkorm6nyzatoknak m6s dokumentumokat
nem kell megkUldeni0k, a tov6bbi iratok6rt a T6mogat5skezel6 felel6ss6get nem vdllal.

A Timogat6skezel6 Sltal hi6nyp6tl6sra felsz6litott telep l6si <inkorminyzat k6teles a
T6mogat6skezel6 r6sz6re a megadoft hat6ridSre a p6tlisokat megkUldeni.

1 5. A telepUlesi onkorm6nyzat 2017. december 11-ig az onkormanyzat hirdetot6bl6jen 6s a helyben
szokdsos egy6b m6don ktiteles nyilv5nossigra hozni a Bursa Hungarrca OsztOnd iypdlydzat
keret6ben altala ny[jtott tamogatasok aisszesltett adatait. Az adatok "A" es "8" tipusr]
tamogatottak szerinti bont6sban a pavazok 6s a t6mogatottak szemat, az osszes megit6lt
tamogatast, a temogatas 6tlagos mert6ket 6s mindazokat az onkormanyzat eltal informativnak tal6lt
mutatokat tartalm azzAk, amelyek nem alkalmasak a t6mogatdsban r6szesitettek, illetve a pdlydz6k
szem6ly6nek azonositdsSra.

16. A telepijl6si onkormanyzat 2017. december 11-ig ktiteles d6nt6s6r6l 6s annak indokai16l az
EPER-Bursa rendszeren kereszttil elektronikusan vagy postai fton 6rtesiteni a p5ly6z6kat,
illetve lehetov6 tenni, hogy a szem6lyUkre vonatkozo d0nt6st az onkormanyzat epulet6ben
megtekinthessek.

17. A pAlyAzo az elbiAl6 szerv dcintdse ellen fellebbezessel nem 6lhet, a tamogat6i d0nt6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak. A tamogat6i dtint6sre vonatkoz6an nem lehet benyijtani
kifog6st, fellebbez6st, amennyiben az nem jogszabilys6rt5, nem iitkozik a p6lySzati kiirisba.

18. A megyei 0nkorm6nyzatok a teleptilesi birelatok lez6rasaval kezdhetik el a megyei temogatasok
odait6l6s6t a telepillesek altal tamogatott palyaz6k r6szere. A megyei birdlatban csak a hataridoben
lezart, elbir6lt, a telepulesi 0nkormenyzat aftal tamogatott pevezalok vesznek r6szt. Amennyiben a
telepi.ll6si Onkormanyzat a r0gzit6sre 6s elbir6ldsra megadott hatarid6ben nem z6rja le a dont6sl
list6kat, tiimogatoft pdly6zoi a megyei elbir6l6sban nem vehetnek r6szt.
A t6mogatott pelyazatok adatait a megyei on korm 6 nyzalok az elektronikus pitlyAzalkezel6
rendszerben 6rik el, sz6mukra post5zni nem kell a palyazatokat,

A megyei Onkorm6nyzatok 2018. lanuer 31-ig meghozzak dOntesuket a megyei tamogatott
p6ly6zatok16l, amit az Eper-Bursa rendszer megyei onkormanyzati feltJleten rOgzitenek 6s a megyei
tAmogatoftak dOntesi listejat is ezen idopontig juttatj6k el a Temogataskezel6hoz.

A p6lyAzatok ellen6zeset kovetoen a Timogat6skezel6 2018. mdrcius 9-ig az EPER-Bursa
rendszer onkormanyzati es pelyaz6i felulet6n teszi kozze a telepiilesi es megyei dnkormenyzatok
dltal t5mogat6sban r6szesitett pdlyAz6k Bursa Hungarica osztondijanak teljes havi osszeg6t
(0nkormanyzati es intezmenyi 6szt6nd ijr6sz).

A Tamogat6skezel6 2018. m6rcius f-ig 6rtesiti az "A" 6s "B" tipusri tdmogat6sban r6szesitett
pAlyAz6kal az EPER-Bursa rendszeren keresztiil a Bursa oszt6ndij teljes havi dsszeg6rol 6s az
osaondij-foly6sit5s m6dji16l.

19. A megit6lt tisztcindijak 6sszeg6t a telepiil6si 6nkormanyzat kdteles tanulmanyi
f6l6venk6nt elSre egy tisszegben 6tutalni az Emberi Er6forris T5mogatiskezel6 Bursa
Hungarica sziml6j5ra.
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A birilati d6nt6sb5l formai okb6l kizirl pAly6z6k bir6lati anyaga az al6bbiakb6l ill:
- az elektronikus pAlyazatkezelo rendszerbol kinyomtatott, minden oldalon pecsetlenyomattal,

a polgarmester vagy a jegyz6 al6ir5sdval elletott eredeti formai okb6l kiz5rt dtint6si lista,
- "A" tipus0 t6mogatottak eset6ben jogviszony-igazol6s, amenny,ben beny[jtasra kerult.



4. tz.

K6rjtik, hogy az utalasok inditiisiin6l ellen6rizz6k a szSmlaszSmotl

1 0032000-01451461 -30000003

Az cinkorm6nyzati tamogatesok atutalisanak hatirideje a tavaszi szemeszterre:
2018. janu6r 31. napja,

Az <inkormSnyzati tamogatesok atutal6sanak hat5rideje az 6szi szemeszterre:
2018. augusztus 31. napja

,,B" tipusri palyezatok eset6n a pelyazatok teues futamideje alatt minden 6v januir 31.
napj6ig 6s minden 6v augusztus 31. napj5ig, a pAlyAzat lez6riis6ig fizetend6

20. Az onkorm6nyzat tudomasul veszi, hogy amennyiben az utalasok soren a ielen ASZF 19.
pontjaban meghatarozott hataridSket nem tartja be, szerz6d6sszegest kOvet el, 6s felel6ss6ggel
tartozik minden, a hallgat6kat a k6sedelmes utalds kcivetkezteben er6 k5rert, amely a fels6oktatasi
int6zmenyekhez torten6 tovabbutalas periodicitasa folyten az 1nkotmenyzat k6sedelmet
tobbszorosen is meghalad6 k6sedelemb6l ad6dhat. Az Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a jelen
szezodes 19. ponti6ban meghatdrozott hat6ridoig valamennyi altala temogatasban r6szesitett
Osztondijas reszere megit6lt Osszeget koteles utalni, az utalas soran beszamitesra, f6levek kciZi
5tvezet6sekre nincs m6d. A T6mogat6skezel6 az onkorm6nfzat nem haterid6re, nem a megfelel6
bankszamlara tort6n6, vagy pontatlan 0sszegr:i atutalasab6l ered6 k6rokert felel6sseget nem vallal.

2!. Az onkormdnfzat koteles az EPER-Bursa rendszer onkormanfzati feloleten m6dosltani a

bankszemleja adatait, amennyiben az megvaftozik. A TilmogatAskezel6 az 6rtesft6s
elmulasztasdnak k0vetkeA6ben a t6ves sz6mlasz6mra tOrten6 atutalasb6l eredri karokert
felel6sseget nem v6llal.

22. "A" tipusrl pAlyAzat: A telepillesi onkormenyzat tudom5sul veszi, hogy a fels6oktatasi hallgat6k
szemera megit6lt osztdndlj megvonasra kerul, ha a hallgat6 az osztondij foly6sit6s6nak id<itartama
alatt az osaondij foly6sftas felteteleinek nem felel meg. A p5ly6zatok jogosults6gi ellen<iz6set 6s a
nem jogosult paly6zatok ervenytelen iteset a fels6oktat5si intezmenyek vegzik el. Az onkormanyzat
ezen esetben sajet hateskorben dont, hogy - nem Bursa Hungarica tamogataskent, hanem m5s
jogcimen - foly6sitja-e a m6r ko16bban megitelt tamogatast.
A fels6oktat5si hallgat6k szamara megitelt temogatast az onkormanyzat csak abban az esetben
vonhatja vissza, ha az osztondijas a lak6helyet megsz0nteti a telepulesi onkormanyzat teruleten. A
telepulesi onkormanyzat ebben az esetben megsz0ntet6 haterozatban rendelkezik a tamogates
visszavon6sd16l. A hatarozat csak a meghozatal5t kdvet6 tanulmSnyi f6levt6l hat6 hat6llyal hozhat6
meg.

"B" tipusri paryazat A telepUlesi cinkorm5nyzat tudom6sul veszi, hogy a felsooktat5si int6zmenybe
jelentkez6k szam6ra kiirt p6ly6zat pozitiv elbk6lSsa eseten a megitelt osaondij hat egymast koveto
tanulmanyi f6l6vre torten6 foly6sitSsdt garantalni koteles. A fels6oKat6si int6zm6nybe .lelentkez6k
szamera megit6lt osztondij megvondsra kerlrl, ha a tamogatott a Korm6nyrendelet alapj6n nem

.jogosult Bursa Hungarica Osztondijra. A palyezatok jogosults6gi ellen6rzeset es a nem jogosult
p6ly5zatok erv6nytelen ites6t a fels6oktatasi intezmenyek vegzik el. Az onkormanyzat ez esetben
saj6t hatAskorben d6nt, hogy - nem Bursa Hungarica tamogatask6nt, hanem m6s jogcimen -
foly6sitja-e a mer korebban megitelt tamogatest vagy sem.
A fels6oktat6si int6zmenybe jelentkezcik szemeru megitelt t6mogat6st az 6nkormenyzat
visszavonhatja abban az esetben, ha az dsztondijas elkoltozik a telepul6si onkormanyzat
illetekessegi teruleterol. A telepiilesi onkormenyzat ebben az esetben megszunteto hatarozatban
rendelkezik a tamogat6s visszavonasar6l. A hatarozat csak a meghozataldt koveto tanulmenyi
fel6vtol hat6 hat6llyal hozhat6 meg.

A "B" tipus0 6szt0ndljasok szoci5lis r6szorults6g6t az dnkormanyzat 6vente egyszer jogosult 6s
koteles felulvizsgalni. A fels6oktatasi intezmenybe jelentkez6k szeme? megiteft tamogatest a
telepUlesi onkormdnyzat megszi.lnteto hatarozattal visszavonhatja, ha a vizsgelat sordn kiderul,
hogy az dsztOndijas szocialis r6szorultsdga m6r nem all fenn. A hatarozat csak a meghozatalet
koveto tanulmanyi f6levt6l hat6 hatallyal hozhat6 meg. Amennyiben az osztondijas a szoci6lis
rdszorults6g vizsgdlata sordn az 0nkormanyzat eltal k6rt igazolasokat nem bocsdtja rendelkez6sre,
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vagy az onkormenyzattal a vizsg6lat soran az egyiJttmtikodest egy6b m6don kifelezetten
megtagadja, az osztondijas szocielis 16szorults6gAnak megszLint6t v6lelmezni kell.

A telepijl6si 6nkorm6nyzat csak a fent felsorolt esetekben 6s indokl5ssal hozhat megszuntet6
hatarozatot. Az ett6l elt6r6, vagy formailag nem megfeleki hat6rozatokat a Tdmogatdskezel6
elutasitja.

23. A teleptrl6si onkormenyzat kotelezettseget vallal arra, hogy a tdmogat6s visszavonds6r6l sz6l6
hatarozatanak meghozatalat kovet6en halad6ktalanul, de legk6scibb 30 napon belUl, a megszUntet6
hat6rozat egy kiadm6ny6nak megkUld6sevel 6rtesiti a Tdmogat6skezel6t.

A tavaszi f6l6vre bektildtitt hatirozatok be6rkez6si hatirideje minden 6vben: janu6r 31.
Az 5szi f6l6vre bekiild6tt hatarozatok be6rkez6si hat5rideje minden 6vben: augusztus 3"1.

Az "A" 6s a "B" tlpusri p5ly6zatok megsziintet6 hat5rozatait ajinlott lev6lben, postai titon kell
az illet6kes 6nkorm6nyzatnak megkUldenie a T5mogat6skezel5 cim6re (Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf. 1418). A borit6kon tiintess6k fel: Megsz ntet6 hatArozat. A mes
dokumentumokkal egyiitt, p6ldaul a p6lyiizati csomaghoz a ktitelez5 mell6kleteken feliil
csatolt megsziintet5 hatirozatokat a T6mogat6skezelS nem tudja feldolgozni. A
T6mogat5skezel5 az tjnkorm6nyzat altal nem a megfelel6 indoklassal meghozott, nem
hat5rid6re, nem a megfelel6 cimre, vagy rosszul post6zott megszlintet6 hatirozatok6rt 6s az
abb6l ered6 kiirok6rt felel6ss69et nem villal.

24. Az dszllndij foly6sit5sa - a foly6sit6s veghat6ridej6nek m6dositasa n6lktjl - teljes egesz6ben
szunetel azokban a tanulm6nyi h6napokban, amelyekben az osztOndijas hallgat6i jogviszonya
szi.rnetel, vagy nem felel meg a pAlydzali kiir6s felt6teleinek.

A fels6oktat6si int6zm6nyeknek az osztondij kifizetest megelozoen az Osztondi.ira valo Jogosultsagot
a nemzeti felsrjoktat6sr6l sz6l6 201 1 . 6vi CCIV. tOrveny 85/E. $ (3) bekezdeseben 6s a '1 12. g (9)-
(1 0) bekezdes6ben foglaltak figyelembevetelevel kell megiillapitania.

25. Az onkorminyzat eltal az EPER-Bursa rendszerben a regisztr6ci6niil megadott adatok
tekinteteben, az elbiral6s, vagy a pelyazali anyagok tovdbbkirldese, illetcileg a pev{zali rendszer
lebonyolit5sa soran bermikor elkdvetett mulaszt5sok6rt 6s adminisztraci6s tevedesek6rt az
dnkormenyzat teljes feleloss6ggel tartozik. Az cinkorm6nyzat altal elkovetett mulasztAsok p6tlasara,
az adminisztracr6s t6ved6sek, formai hibak kijavitesera a jelen szerzcid6sben meg]elolt hatarid6k
leteltet kovet6en nincs m6d.

26. Aa" ASZF hal1lya a2018.6vi p6lydzati fordul6 teljes lebonyolitesaig 6llfenn. A 2018. 6vi pdlydzati
fordul6ban elbirAlt p6ly6zatok eset6ben a telepul6si onkormanyzat mindenkor a jelen ASZF-ben
foglalt rendelkezeseknek megfeleloen kOteles eljerni.

Az ASZF-t6l elt6rni nem lehet; csak az a telepUl6si onkormanyzat csatlakozhat a pllyAzali
rendszerhez, amely kotelezetts6get vallal arra, hogy a p6ly6zatok kiirasa, elbirAlasa 6s a telepi.rlesi
onkormenyzat altal ny0jtott tamogat6s osszeg6nek tov6bbitdsa sordn marad6ktalanul az ASZF-ben
foglaltaknak megfelel6en jar el. A telep0l6si Onkormanyzat tudomSsul veszi, hogy amennyiben nem
az ASZF-nek megfelel6en jAr el, a I\/iniszt6rium az osztond,jrendszer r6szvev6i kci zil kizerhal)a, ez
pedig az Onkormenfzat 6ltal t6mogat6sban r6szesitett pAlyitzok kiz5rds6val is j6r.
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Bursa Hungarica Fels6oktatesi Onkorm6nyzati
6sztdnd ijp6lyazat
2018

Emberi Er6foras T6mogat6skezel6
1381 Budapest, Pf. 1418
reszere ajenlott kUldemenyk6nt postAzand6
2017. oktober 2-ig

Altal6nos Sze126desi Feltetelek 1. sz. melleklete

Nyilatkozat
a csatlakoz5sr6l, valam

az elektronikus adatb aszn

KOilk, hogy a CsatlakozAsi
2017. offi6ber 2-ig szlveskedjen me nlott

,TEST.IENOER.A.OOO4'

TEST.TENDER.A.OOM

TSmogat6skezel6 t6lti ki!

Erkeztet6szdm:

lktat6sz5m:

z re
nykent, ,al6itl, lepecsebft

N armestere (a polg6rmester

nyilatkozat al6irds6val igazolom, hogy:

isszavonhatatlan dontest hozott arrol,

yban

AIUIiTOtt POLGARMESTER N

akadalyoztata sa eseten tel jogko

1 . Az onkormenyzat sza

tov5bbit6sa soran m

el.

ONK

nak m oen ki e

hogy csatlakozni k hatra ocial et( fels6oktat6si hallgat6k, illetdleg felsooktatasi

tanulmenyokat kezd mo9 letre Bursa Hungarica Felsooktat6si 0nkorm5nyzati

0sztondijrendszer 201 ti fo hoz.

2. Aa at a fel at6k m6ra, valamint a fels6oktatasi tanulm5nyokat kezdci

fiatalok Bu Hung Fels6oktatasi Onkorm6nyzati Osztondijrendszer 2018. evi

pttlyinali fo ak rzod6si Felteteleit elfogadja, es kotelezettseget vdllal arra, hogy a

palyazatok kiire 'eh telepirl6si onkorm6nyzat 6ltal ny0jtott t6mogatas osszeg6nek

lanul az Altal6nos Szerz6desi Feltetelekben foglaltaknak megfelel6en jar

rogziti

3. Az onkorm6nyzat kotelezetts6get v6llal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormdnyzati

Osztondijrendszer 2018. evi fordul6ja keret6ben a be6rkezett p6ly6zatokat es a p6ly6zatokr6l hozott

ddnteset a httDS://bursa.emet. h onUtonkbelep. aspx internet cimen el6rhetci EPER-Bursa rendszerben

4, Az Onkormanyzat nyilatkozik a116l, hogy az EPER-Bursa rendszerben 6ltala meghat6rozott 6s a

pelyaz6kt6l bekerend6, a szoci6lis kOrUlm6nyek igazolesara fontosnak tartott nyilatkozatok 6s

mellekletek nem ellnak ellent6tben a pelyezali kii16s felteteleivel.

Nyomlatds: 66ee.hh.nn. 66:pp
1t2
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Alapadatok (rinkorm6nyzat):

Onkormdnyzat neve:

Onkormdnyzat cime:

Polgarmester:

Jegyz6:

Kozponti e-mail cim:

Kcizponti telefonsz6m:

P6nzint6zeti adatok:

Szemlavezet6 intezet neve:

Onkorm6nyzat banksz6mlasz5ma:

Felhaszn6loi adatok (Ktizponti

Kozponti kapcsolattarto neve:

Felhaszn6l6nev

E-mail cim:

Telefonszdm:

Kijelentem, hogy am

v6g reh az EPER- re

8na

ad VA s dll be, ugy a szukseges adatmodosltest
v5hagyAshoz - a veltozas bekdvetkez6setol szemitott

ku Tam kezelonek.

- polgdri es bUntetcijogi felel6ssegem tudat6ban - a jelen nyilatkozat
m megadott adatok teljesek, valodiak 6s hitelesek.

alAiAs

ald i16 neve nyomtatott nagybetuvel

P.H.

latta

n yil

Alulirott 0nko
al6ir6s6val kijele

d

Kelt: . .

Nyomtatis: ee66.hh.nn. 66:pp
2t2



4.s..
Altal'nos Szen1desi Feltetelek 2. sz. me eklele

BURSA HUNGAnrcl rels6oxrlrAsr 0HxonmAruyzarr 6szr0Ho[.lpAlyazar
2018

LeeoNyoLirAsr UreNreRvr

A csatlakozni kivano telepLil6si onkorm6nyzat rogziti csatlakoz6si szand6k6t a
Tdmogatilskezel<i 6ltal iizemeltetett elektronikus piilyZrzatkeze16 rendszerben (EPER-
Bursa rendszer) 6s az onnan kinyomtatott Csatlakoz6si nyilatkozatot (1. sz. me116klet)

egy eredeti peld5nyban, al5irva (polg6rmester vagy jegyzri alhirdrsdval) 6s pecs6ttel

ell6tva visszajuttatja a T6mogataskezelo resz6re, s igy a Bursa Hunganca
Fels6oktat6si Onkorm6nyzati Osztdndijpaly6zat 2018. evi fordul6j6nak 16sztvev6j6v6
v6lik.

A csatlakozott telepril6si onkormdnyzat kiija a pttlybzalokat ("A" es "8" tipus
e uttesen

A megyei onkorm6nyzat visszajuttatja a Miniszt6rium 6s a megyei onkormAnyzat
ktizritt kotend6 2018. evi Megdllapodds ot egym6ssal szo szerint megegyezr!, aldirt 6s

le ecs6telt ld6n dt a T6mo at6skezel6 16sz6re.

A T6mogat6skezelcj az EPER-Bursa rendszer onkormirnyzati felulet6n kereszttil

6rtesiti a telepril6si 6s megyei onkorm6nyzatokat az trltaluk t6mogatiisban 16szesitett

HATARIOO TEVEKENYSEG

LIA

2017. szeptember 1

A pEtlydzati kiiriis megjelentet6se a www.korm6nv.hu
oldalakon

6s a www.emet.oov.hu

2017. oktober 2

2017. ol<t6ber 6

A www,emet.gov.hu internetes oldal ,,Bursa Hungarica" oldal6n a,,Csatlakozott
telepill6sek" mentipont alaft megtekinthetti a 2018. 6vi pdlydzati fordu16hoz

csatlakozott telepril6sek list6ja.

2017. okl6ber 9
Az indokolt m6lt6nyoss6gi csatlakoz6si k6relmek be6rkez6se a

T6mogat6skezelohoz.

A felsooktat6s6rt felekis helyettes 6llamtitk6r dont a csatlakozAs utolagos
elfogad6s6rol szolo m6lt6nyoss6gi kerelmeknil 6s dont6s616l haladdktalanul
t6jekoztatja a T6mogateskezeldt.

2017. okt6ber 18.
A T6mogatAskezelo elektronikusan 6rtesiti az 6rintett onkorm6nyzatokat a
fels6oktatds6rt felelos helyettes irllamtitk6r dont6s616l.

2017. november 7.
A p6ly6zatok benyUjt6s6nak hatdrideje,

2017. november 20.

2017. december 7
A teleptil6si onkorm6nyzat az EPER-Bursa rendszerben 6rkezteti, ellen6zi, elbi16lja

a be6rkezett p6ly6zatokat,6s birdlati dont6s6t a rendszerben rogziti.

2017, december B

A telepiil6si onkorm6nyzat a timogatott 6s a nem t6mogatott, valamint a bir6latbol
formai okb6l kiz6rt paly6zok eredeti dont6si listrlit a kotelezo mel16kletekkel egyritt

ellunatla a T5mogatiskezelci 16sz6re.

2017. december 11

A telepLil6si onkormdnyzat a polgermesteri hivatal hirdet6t6bl6j6n 6s a helyben

szok6sos m6don nyilv6noss6gra hozza a Bursa Hungarica Fels6oktatdsi

Onkorm6nyzati Osztond ijpZily6zat keret6ben 6ltala nytjtott t6mogat6sok osszesitett

adatait,6s az EPER-Bursa rendszeren kereszttil elektronikusan vagy postai tton,
i16sban 6rtesiti a p6lyazokat dont6s6rol, valamint dont6s6nek indokl6sArol.

2018. janubr 19 A T6mogat6skezelci 6rtesiti a nem temogatott pttlybzokal

2018. januiu 31.

A megyei dnkorm6nyzat meghozza 6s rogziti dont6sdt az EPER-Bursa rendszerben,

tovZrbbEr erre az idopontra az 6ltala t6mogatottak dontesi listirjdt eljuttatja a

T6mogatAskezel6htiz.

2018. mitrcius 9

A T6mogat6skezel6 6rtesiti az EPER-Bursa rendszeren kereszttil az "A" 6s "B" tipusti

t6mogat6sban r6szesitett pitlyitzokal a Bursa oszttindij teljes havi osszeg6rol 6s az

osztdndijJoly6sit6s modjd16l.

2018. mbrcius I
6zok Bursa osztondi dnak tel es havi os 6rcil

I 2017. oktober 16.

2017. ol<t6ber 3.
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A telepiil6si 6s megyei 6nkorm6nyzatok 6tutalj6k a tanulminyi f6l6vre es6

(5 havi) 6nkorm6nyzati timogat6si tisszegeket a Tdmogat6skezel6

sz6mlaszim6ra az al6bbi tisztcindijasok vonatkoz6siban:
- 2018. "A" tipusri;
- 2017. "B" tipusti.
- 20,l6. "B" tipusri;

20'15. "B" ti us 0;

A felscioktatZrsi int6zm6nyek ellenrizik a hallgatok jogosults595t, 6s az EPER-Bursa

rendszer int6zm6nyi fe[ileten kereszttil t6j6koztatj6k a T6mogat6skezelot, hogy mely

hal at6k r6sz6re utalhato dt az 5 havi onkorm6n ti t6m at6s

A T6mogatdskezelo a be6rkezett t6mogat6si osszegeket a kilizet6helyek
(felsooktat6si int6zm6nyek) szerint tjracsoportositja, majd a logosult hallgatok ut6n

tov6bbutalja a kifizet6 felsooktatesi int6zm6nyekhez abban az esetben, ha az

onkorm6nyzat minden tdmogatott ut6n a pontos tamogatasi dsszeget 6tutalta a

Tiimo at6skezelo sz6mlasz6m6ra

A felsooktat5si int6zm6nyek az esed6kes osztond ij16szeket dtutalj6k az arra jogosult

h all atok 16sz6re.

A telepiil6si 6s megyei rinkorm6nyzatok 6tutaljik a tanulm6nyi f6l6vre es6
(5 havi) tinkorminyzati t6mogatisi dsszegeket a Tdmogatiskezel6
szimlasz6mira az al6bbi iisztrindijasok vonatkoz6s6ban:

- 2018, "A" tipusti;
- 20i8. "8" tipusri.
- 2017. "8" tipusri;

2016. "B" ti us0;
A TdmogatAskezelcj az EPER-Bursa rendszer int6zm6nyi felulet6n keresztiil

tej6koztatja a felsrioktat6si int6zm6nyeket az adott f6l6vben Bursa Hungarica

osztondi ban r6szesLllo hall atokrol

A felsooktat6si intezmenyek ellenorzik a hallgatok jogosults6g6t, 6s az EPER-Bursa
rendszer intezmenyi fe[ileten keresztr]l t6j6koztatj6k a T6mogat6skezelot, hogy mely
hal atok r6sz6re utalhato dt az 5 havi onkorm5n zati tam at6s.

SE A FOL

Es

NG EI.Lozc
EYIGNZU

2018. januir 3'1.

2018. m(trcius 14

A Tirmogat6skezek! az EPER-Bursa rendszer int6zm6nyi feliilet6n kereszttil

tAj6koztatja a felsooktat6si int6zm6nyeket az adott f6l6vben Bursa Hungarica

dsztrindijban r6szesiil6 hallgat6kr6l

2018. m1rcius 30.

2018. aprilis 1O-ig

2018. mAjus 11-ig Az esedekes osztondijr6szek kifizetese az arra jogosult hallgatok 16sz6re

2018. jlnius 11-ig

2018. julius 31

Az esed6kes osztondij16szek kifizetese az arra joaosult hqlgatok r6sz6re

A T5mogat6skeze16 visszautalja a ki nem flzethet6 onkorm6nyzati oszttindijr6szeket

(amennyiben a felsrioktat6si int6zm6nyt6l mAr vissza6rkeztek) az 6rintett telepiil6si 6s

megyei onkormanyzatoknak.

2018. augusztus 31.

2018. szeptember 17,

2018. oktober 3

2018. okt6ber 5

A T6mogatdskezel6 a be6rkezett tamogatasi osszegeket a kilizetdhelyek
(fels6oktat6si int6zm6nyek) szerint tjracsoportositja, majd a jogosult hallgatok ut6n

tovAbbutalja a kifizet6 fels6oktatdsi int6zm6nyekhez abban az eselben, ha az

onkormanyzat minden tiamogatott utan a pontos tdmogatdsi risszeget dtutalta a

TAmogat6skezel6 sz6mlasz6mAra.

A fels6oktat6si int6zm6nyek az esed6kes osztondijr6szeket 6tutalj6k az arra jogosult

hallgat6k reszere.
2018. november 10 Az esed6kes osztondij16szek kifrzetese az arra jogosult hallgatok r6sz6re.

2018. december 10 Az esed6kes osztondil6szek kiflzetese az arra jogosult hallgatok 16sz6re

2019. janu1r 1)-ig

2019. mdrcius 31

Az esedekes osztrindijr6szek kifizet6se a tamogatott hallgat6k szdmdra a fels6oktatasi
intezmenyqkben, amennyiben 2018 december6ben nem kerLlltek kilizet6sre.

A T6mogatAskezelci visszautalja a ki nem flzetheto 6nkormdnyzati osztond ijreszeket
(amennyiben a fels6oktatasi intezmenytril m6r visszaerkeztek) az erinteft telepril6si 6s

megyei onkorm6nyzatoknak.

I

I

2018. m6rcius i0.

2018. oktbber 10



4. sz. mell6klet

2018. 6vben az el6zetes sz6mit6sok szerint az al6bbi rdszletez6s alapjrin kifizetdsre kertil<i
6sszeg:

Mindiisszesen: 1.595.000,- Ft

Javasolt a fenti risszeget a trimogatiisok finansziroz6siira a 2018. 6vi kdltsdgvetdsi
rendeletben biztositani.

,.A" tipusri pdlydzat, tj pSlydz6kra tervezett
6sszeg

.,B" tipustl ptiyttz,6k, kdtelezettsdg, valamint
ti pdly irz6k: a tervezett k6telezettsdgviillal6s

65 lo r6szdre havi 6.000,- Ft/fo l0 h6napon
keresztiil dsszesen 3.900.000,- Ft

l0 f<i r6szdre havi 3.000.- Ft/f<i l0 h6napon
keresztiil 6sszesen 300.000.-Ft

iisszcsen : .1.200. 000.-Ft

2 fbvel sz6molva 6.000.- Ft/fd l0 h6napon
kereszttil (2016. dvi nyertes pely6z6k)

120.000,- Ft

5 f6vel szdmolva 5.000.-Ft/f6 5 h6napon
keresztiil (2015. dvi nyertes p6lyaz6k)

125.000,-Ft

6j piiyaz6k 5 ldvel sz6molva 6.000,- Ft/fo 5

h6napon keresztiil
150.000,- Ft

tisszesen: 395.000,- Ft



5 Jz.

"a" rlpusu pAlyAzerr xriRRs

Budapest F6viros XVl. ker0let Onkorm6nyzata az Emberi Er6forr6sok
Min iszt6riumAva I

egyiittmiik<idve, az 5112007. (lll. 26.) Korm6nyrendelet alapj6n
ezennel kiirja a 2018. 6vre

a Bursa H u n ga rica Fels6oktatisi dnkormAnyzati Oszttind'rjp5ly6zatot
fels6oktatisi tan ulmSnyokat kezden i kiv6n6 fiatalok szAmAra,

cisszhangban. a nemzeti felsooktatasr6l szolo 2011.6vi CCIV. torveny. a fels6oktatdsban reszt vevo hallgat6k juttatAsair6l 6s az 6ltaluk fizetend5 egyes
t6rit6sekr6l szolo 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet. a Nemzeti K6zszolg6lati Egyetemr6l, valamint a kdzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai fels6oktat5sr6l sz6l6 2O11 . 6vi CX)(XIl. t6rv6ny. a Nemzeti K6zszolg5lati Egyetemr6l, valamint a kdzigazgatdsi, rend6szeti es
katonai fels6oktat6sr6l sz616 2011 . evi CXXX|l. t6rv6ny egyes rendelkez6seinek
vegrehajtdsar6l sz6l6 363/201 1 (Xll. 30.) Korm. rendelet. a szoci6lis igazgat6sr6l es szoci6lis elldtdsokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. torv6ny. az illamhAzlartesr6l sz6l6 2011 . 6vi CXCV. torv6ny (a tovdbbiakban: Aht.)

. az Allamh1ztart6sr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehajt5sdr6l szol6 368/2011. (Xll. 31.)
Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Avr.)

. Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szllo 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny

. a polg6rok szemelyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvSntart6s6r6l sz6l6 1992. 6vi
LXVI. torv6ny

vonatkoz6 rendelkez6seivel.
'1. A p6ly6zat c6lja

A Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkorm6nyzati Osztdndijrendszer (a tovebbiakban: Bursa
Hungarica OsZ6ndijrendszer) c6lja az eselyteremtes erdek6ben a h6trdnyos helyzet(,
szoci6lisan rdszorul6 fiatalok felscioktatdsban va16 r6szv6tel6nek t6mogat6sa. A Bursa
Hungarica Osztondijrendszer tobbszintrli tdmogat6si rendszer, ametynek p6nzirgyi
fedezetek6nt h6rom forr6s szolg6l: a telepulesi onkormanyzatok altal ny0jtott tamogatas; a
megyei dnkormdnyzatok 6ltal ny[jtott tdmogatds 6s a fels6oktatSsi int6zm6nyi t6mogatds. Az
osztdndijp6ly6zattal kapcsolatos adatb6zis-kezeloi, koordin6ci6s, a telepul6si 6s megyei
osztondijjal kapcsolatos p6nzkezelesi feladatokat az Emberi Eroforrds Tdmogat5skezel6
(tov6bbiakban: Tdmogat6skezel6) v6gzi, mig az elbirdldsi feladatokat az
osztondijpdly6zathoz csatlak026 telepUl6si 6s megyei onkormenyzatok ldtjAk el.

A Bursa Hungarica Fels6oktatSsi 6nkorm6nyzati Oszttindijrendszer jogszab6lyi
h6tter6til a felsSoktatdsban reszt vev6 hallgat6k juttat,sair6l 6s az dltaluk fizetendS
egyes t6ritasekrSl sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Kormdnyrendelet 6s a nemzeti
fels6okatesr6l sz6l6 2011. 6vi CCIV. tdrv6ny szolgil.

2. PAlyAz6kkdre

A Bursa Hungarica Oszt6ndijban az 5112OO7. (111.26.) Kormenyrendelet 18. S (2) bekezd6se
alap.j6n kiz6r6lag a telepUl6si onkorm5nyzat tertrlet6n alland6 lak6hellyel (a tov6bbiakban:
lak6hely) rendelkez6k r6szesUlhetnek. [A Korm6nyrendelet ,,dlland6 lak6hely" fogalma a
polgdrok szemelyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvdntartdsdr6l sz6l6 1 992. 6vi LXVI. torveny
,,lak6hely" fogalm6nak feleltetheto meg, amelyet a pAlyAz6 a lakcimkerty6jdval tud igazolni.l

Az 6szt0nd ijpAlyAzafia azok a teleptil6si 6nkormanyzat terUlet6n lak6hellyel rendelkez6,
h6tr6nyos szoci6lis helyzet( fiatalok jelentkezhetnek, akik:

1



5. sz.

al a 201712018. tan6vben utols6 6ves, 6retts6gi el6tt itl16 k6z6piskolisok;

vagy

b) fels6fokri diplomeval nem rendelkez6, fels6oktat5si int6zm6nybe m6g felv6telt nem
nyert 6retts6gizettek;

es a 20'1812019. tan6vtcil kezd6d6en felsooktatesi int6zm6ny keret6ben teljes idejfi
(nappali munkarend) alapfokozatot es szakkepzetts6get eredm6nyezo alapk6pzesben,
osztatlan k6pz6sben vagy felsooktat6si szakk6pz6sben kiv6nnak 16szt venni.

A p5ly5z6k k6ziil csak azok r6szestilhetnek tiszt<indijban, akik a 2018. 6vi felv6teli
eli6rSsban el6sz6r nyernek felv6telt fels6oktat6si int6zm6n ybe, 6s tanulmanyaikat a
2O1 812019. tan6vben t6nylegesen megkezd ik.

3. A pily6zat benytjt6sinak m6dja 6s hat6rideje

A p6ly5zatbeaddshoz a Bursa Hungarica Elektronikus P5lydzatkezel6si es EgyuttmLikodesi
Rendsze16ben (a tovabbiakban. EPER-Bursa rendszer) egyszeri pAlyitzoi regisztr6ci6
szirks6ges, melynek el6r6se:

https://bursa.emet.hu/ oal eleo.asox

Azok a pdly6z6k, akik a ko16bbi paly6zati 6vekben regisztrAltak a rendszerben, m5r nem
regisztr5lhatnak 0jra, ok a megl6vo felhaszn6l6n6v 6s jelsz6 birtok6ban l6phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtett6k, az Elfelejtett jelszd funkci6val
k6rhetnek 0j jelsz6t. A p6ly6z6i regisztr6ci6t vagy a bel6p6st k6vet6en lehets6ges a pAlyAzati
adatok rogzitese a csatlakozott onkorm6nvzatok pAlyitz6i r6sz6re. A szemelyes 6s pdly5zati
adatok ellen6z6set, rogziteset k6vet6en a pelvazati firlapot kinvomtatva 6s aleirva a
telepul6si onkorm6nyzatn6l kell beny0jtaniuk a p5lydz6knak. A p5ly6zat csak a p6ly5zati
kiir6sban meghatdrozott csatoland6 mell6kletekkel egyutt 6rv6nyes. A pdlydzati kiirSsban
meghat6rozott valamely mell6klet hidny6ban a pblyAzal formai hib6snak min6sul. A
benyijtott pilyAzalok befogaddsdt az onkormanyzat koteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pdly6zatok a biralatban nem vesznek r6szt.

A pSly6zat r6gzit6s6nek 6s az tjnkorm6nyzalhoz t6rt6n6 beny[jt6s6nak
haterideje: 2017. november 7.

A pely6zatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, v6glegesitve, onnan kinyomtatva, aleirva
kizArolag a lak6hely szerint illet6kes telepul6si 6nkorm5nyzat polg6rmesteri hivatalanAl kell
beny0.jtani.

1. lgazolSs a p6lyAz6 6s a p6ly6z6val egy haztartasban 6l6k egy f6re jut6 havi
nett6 j6vedelm616l.

A szoci6lis r6szorults6g igazolasera az alabbi okiratok:
rendszeres kiad6sok igazol6sa, szoci6lis t6mogat6sokat igazol6 hatdrozatok,
v6gzesek, eg6szs6gUgyi 6llapot igazolSsa. . . stb.

b

2

2

Nem r6szesiilhet 6sztdndijban az a pAlyAz6, aki:
- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatot ell6t6 szervek hivatdsos 6s

szez6d6ses illom5nyt hallgat6ja
- doktori (PhD) kepzesben vesz r6szt
- kiz6r6lag kUlfdldi int6zm6nnyel 5ll hallgat6i jogviszonyban 6s/vagy vend6ghallgat6i

k6pz6sben vesz 16szt.

A palvezat k6telez6 mell6kletei:
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A p6ly5zati firlap csak a fent meghatSrozott ktitelez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes,
valamely mel16klet hiSny6ban a pelyezat formai hib6snak min6stl.

Eov hdztaftisban 6l5k: a p1ly1z6 eiland5 lak1helye szerinti lak1sban 1letvitelszerien
egyAtthko, ott bejelentett vagy taft1zkoditsi hellyel rendelkez6 szemdlyek.

J,6vedelem:
A szocidlis igazgatdsr6l 6s szoci4lis ell1tdsokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. t)Neny 4. $ (1) bekezd6s
a) pontja alapjdtn az elismeft k1ltsdgekkel 6s a befizet6si kdtelezettsdggel csdkkentett

- a szem€lyi j6vedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXVll. toNdny szerint meghatdrozott,
belfdldr6l vagy k1ff6ldr6l szdrmaz6 - megszenett - vagyoni 6ftek (bevdtel), ide'ftve
a j1vedelemkent figyelembe nem vett bev€telt 6s az ad6mentes jdvedelmet is, 6s

- az a bev6tel, amely utdn az egyszer sitett vdllalkoz6i ador6l, a kisadoz6
ve akozesok tdteles ad6jer6l 6s a kisvelbbti ador'l sz6l6 torvdny, vagy az
egyszer sitett k1ztehervisel6si hozzdj6rul6sr6l sz6l6 t1Neny szerint ad6t, illetve
h ozz 6jdru I dst kel I fizetn i.

Elismert kiiltseqnek min6s l a szem6lyi jdvedelemad6r6l sz6l6 tdrvdnyben elismeft kdltsdg,
valamint a fizetett tartdsdlj. Ha a magdnszemely az egyszerlsibtt vdllalkoz6i ado vagy
egyszerlsibtt kdzteheNiselqsi hozzdj1rul,s alapjdul szolg4lo bevetelt szerez, a bevatel
csdkkenthet6 a szemdlyi jdvedelemad1r5l szol6 t1Ndny szerint elismeft kOltsdgnek min6s 16

igazolt kiaddtsokkal, ennek hi€tnydban a bevdtel 41%-€rval. Ha a mezdgazdasdgi 6stermel6
ad6evi 6stermel6sb6l szdtrmaz6 bevdtele nem tdbb a kistermel6s €tt€khatdrend \lletve ha
rdsz6re tdmogatdst foly6sitottak, annak a foly6sitott tAmogatdssal n1velt 6sszegen6l), akkor
a bevdtel csdkkenthet6 az igazolt kdltsegekkel, tovdbbe a bev6tel 40%-6nak megfelel6
dsszeggel vagy a bevdtel 85%-6nak, illet6leg 

^llattenydsztqs 
esetdn g4%-Anak megfelel1

6sszegge/.

Befizetesi kdtelezelts6gnek minds0l a szemdlyi jovedelemado, az egyszer sitett
vdllalkozdsi ado, a mag1nszem6lyt terhel6 egyszerusitett k1ztehervisel€si hozz6jdrul6s,
egeszsegbiztosit,si hozzejArulds 6s jdrulek, egdszsdgilgyi szolgAltat1si jdrulek,
nyugdilj6rul6k, nyugdijbiztosit€tsi jdrul6k, magdn-nyugdijpenztdri tagdij 6s munkavA al6i
jdrul6k.

Nem minSstil i5vedelemnek

a) a rendkivt)li tebpA6si t1mogabs, a lakdsfenntaftdsi tdmogatds, az ad5ss4lgcs1kkentesi
tdmogatds, valamint a lakhat1shoz kapcsoldd6 rendszeres kiaddsok visel6s6hez, a
gyogyszerkiadesok viselesehez 6s a lakhatdsi kiaddsokhoz kapcsolod6 hetabkot
felhalmoz6 szemdlyek reszere nyrtjbtt tebpabsi bmogatAs,

b) a rendklvt)li gyermekvddelmi t6mogat6s, a gyermekek vddelmer1l 6s a gydtmilgyi
igazgabsr1l sz6l6 1997. evi XXXI. tdrv6ny (a tovdbbiakban. Gyvt.) 20/A. $-a szerinti
tdmogat1s, a Gyvt. 20/8. S-6nak U)15) bekezdese szerinti p6tl6k, a nevel1szAl6k
szdmAra fizetett nevel6si dij 6s kllon ell1tueny,

c) az anyasdgi tdmogatds,

d) a tizenharmadik havi nyugdij 6s a szdpkorlak jubileumi juttatdsa,

e) a szem1lyes gondoskod€tsdtl fizetend6 szemdlyi tdritesi dij mege apitAsa kiv6tel6vel a
silyos mozgeskorlebzott szemdlyek p5nzbeli kdzlekedlsi kedvezm6nyei, a vakok
szem6lyi jdrad6ka 6s a fogyatdkoss1gi tdmogatds,

f) a fogado szeNezet dltal az 6nkdntesnek kl)lon tdN'ny alapjaln biztositott iuttafts,
g) az alkalmi munkave abi kdnyvvel t\fteno munkavdgzesnek, az egyszer(tsitett

foglalkoztatdsrol sz6lo tdrv6ny alapjitn tort6nd munkavegz6snek, valamint a termaszetes
szemdlyek kozott az ad6rendszeren kivitli keresettel jdr6 f oglalkoztatdsra vonatkozo
rendelkez\sek alapj1n hAztartesi munkdra l6tesitett munkav69z6sre irdnyul6 iogviszony
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kereteben toft6n6
ellen6i6ke,

h) a hdzi segitsdgnyljtls keret4ben tdrsadalmi gondoztts6ft kapott tiszteletdii.

i) az energiafelhaszndl1shoz ny(tjtottbmoga6s;
j) a szocidlis sz1vetkezet valamint a kdzdrdekA nyugdijas szovetkezet 6regsegi nyugdijban

r1szesdlo tagja 6ltal a szdvetkezetben vdgzett tevikenys6g ellendddkek4nt
megszerzett, a szemblyi j1vedelemad6r6l sz6l6 toNdny alapjdn ad6mentes bevetel

k) az €letvitelszerfien lakott ingatlan eladdsa, valamint az 4letvitelszerlen hkott ingatlanon
fenndllo vagyoni 4ftek1 jog 1truhttzdsa esetdn az eladott ingatlan, illetve 4truhezoft
vagyoni 6ft6ktt jog ellen6rtdk4nek azon rdsze, amelyb6l az eladAst vagy 6truh6z€tst
kovet1 egy even bellil az elad6 vagy 6truhdz6 sajdt, vagy kdzeli hozz1taftoz6ja
dletvitelszer(i, t6nyleges lakhatdsdnak cdljitt szolgitl6 ingatlan vagy vagyoni 6ftekA jog
vdsdrl6sdra kerAl sor,

l) az elengedett taftoz1s, illetve a megszAnt kdtelezettsdg, ha a tadozAs elengeddsere
vagy a kdtelezettsdg megszfines6re a termeszetes szemdlyek ad1ss(rgrendez€si
eljdritsdban, tovttbbir kdziizemi szolgitltat6s szolg6ltat6ja, illetve pdnziigyi int4zmeny
6ltal, az ad6s megdlhet6sdt vesz6lyeztet5 szoci6lis helyzete miatt kerult sor.

4. Adatkezel6s

A pitlyAzo pAlyAzala beny0jt5s6val bUntetojogi feleloss6get v6llal azert, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rogzitett, a pAlyAzali Lirlapon 6s mell6kleteiben az efta|a feltuntetett adatok a
val6s5gnak megfelelnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a pllyAzali [rlapon 6s
mell6kleteiben nem a val6s5gnak megfelel6 adatokat tiintet fel, igy a Bursa Hungarica
Oszt0nd ijrendszerbol p6ly5zata kiz6rhat6, a megit6lt t5mogat6s visszavonhat6.

A pAlyAzo pAlyAzata benyfjtdsdval

a) hozzdjdrul ahhoz, hogy a pAlyAzati rirlapon rogzitett szem6lyes adatait a pdly6zatot kiir6
telepulesi onkorm6nyzat nyilvantartesba vegye 6s azokat a megyei onkormenyzat 6s a
Tdmogat5skezelo r6sz6re - kizdr6lag az osztond ijp6ly6zat lebonyolitasa es a
tSmogat5sra va16 jogosults6g ellenoz6se celj6b6l - etadja, illetoleg az 6sztondij
idotartama alatt maga kezelje;

b) hozzAjArul ahhoz, hogy a T6mogatdskezelo szem6lyes adatait az osztdnd ijp6lyazat
lebonyolit5sa 6s a tdmogatdsra val6 jogosultsdg ellenoz6se celj6b6l az osztondij
idotartama alatt kezelje;

c) hozzAjArul ahhoz, hogy a felsooktat6si intezmenybe tort6no felv6teli jelentkezese
eredm6ny6rcil a fels6oktatesi inform6ci6s rendszer m(k6dtet6s66rt felelcls szerv a
T5mogat6skezelonek, illetoleg a tdmogat6 6nkorm6nyzatnak t6jekoztat6st ny[jtson;

d) hozzAjArul ahhoz, hogy a fels6oktatasi int6zm6ny hallgat6i .jogviszonydrol a
T6mogat6skezel6nek, illetve a temogat6 6nkormanyzatnak tejekoztat6st nyrijtson,

e) hozzAjArul tov6bb5 a p6ly5zdskor rendelkezesre bocsatott szem6lyes adatainak az
azonositds c6lja 6rdek6ben szukseges m6rt6kben tort6n6 kezel6s6hez 6s az
Osztdnd ijpdly6zat lebonyollt6sa, valamint a timogatdsra val6 jogosults6g ellenorz6se
c6lj6b6l tort6n6 tov6bbit6s5hoz.

A p6ly5z6k bUntetojogi feleloss6girk tudat6ban kilelentik, hogy a pAlyAzali Arlap
benyijt5sakor fels6oktatdsi int6zmenybe m69 nem nyertek felv6telt.

munkav1gzdsnek (a tovdbbiakban: h(tztaidsi munka) a havi
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A be6rkezett p6lySzatokat az illet6kes telepirlesi onkorm6nyzat bir6lja el 2017. december
7'ig.

a) Az elbirdl6 onkormanyzat a pilyAz6kal hiAnyp6tl6sra sz6lithatja fel a formai
ellen6zes 6s az elblr6l6s sor6n, az 6nkorm6nyzat altal meghatarozott hat6ridoben,
amely azonban nem lepheti t0l a pdly5zatok 6nkormenyzati elbi16ldsi hateridejet. Az
onkorm6nyzat hi6nyp6tldst csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a
pal{zati kiirdsban felt0ntetett. A hi5nyp6tlisi hat6rid6: 5 nap;

b) az osztondij elbir6ldsa kiz6r6lag szocialis raszorultseg alapjan, a pdly6z6 tanulm5nyi
eredm6ny6t6l fUggetlen0l t6rt6nik. Az elutasit6s indoklSsakent nem jel0lhet6k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellen6zes vizsg6l 6s azon megfelel6k6nt lettek megjelolve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rogzitett, nem a rendszerbol nyomtatott pdlydzati
[irlapon, a hatarid6n tUl benyfjtott, vagy formailag nem megfelel6 p6lydzatokat a
birSlatb6l kizdrja, 6s kiz6r6s6t irdsban indokolja;

d) minden hat5rid6n belUl beny0jtott, formailag megfelel6 pdly5zatot 6rdemben elbir6l,
6s dont6s6t irdsban indokolja:

e) csak az 6nkorm6nyzat ter[]leten lak6hellyel rendelkezo p6ly6z6kat reszesitheti
tdmogatSsban;

f) az elbi16lAs sor6n korra, fajra, nemre, borsz[nre, felekezeti vagy vilagn6zeti
hovatartozSsra, tanulm6nyi eredm6nyre tekintet nelkUl, kizAr6lag a p1lyAz6 szoci6lis
rdszorults6g5nak objektiv vizsg6lat6ra tekintettel j6rhat el.

A pdlyAzo az elbirAlo szerv dont6se ellen fellebbezessel nem 6lhet, a p6lydzati dontes ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak. A t6mogat6i dont6sre vonatk026an nem lehet
benyiltani kifog5st, fellebbezest, amennyiben az nem jogszab6lys6rto, nem Utkozik a
geveza|j kii16sba.

A "8" tipus0 dsztondljasok szocidlis r6szorults5g6t az onkorm6nyzat evente egyszer jogosult
6s kdteles felUlvizsg6lni. Amennyiben az dsztdndijas a szociSlis r5szorults6g vizsg6lata
sor6n az onkorm6nyzat 5ltal kert igazoldsokat nem bocs6tja rendelkez6sre, vagy az
onkormanyzattal a vizsg6lat sorSn az egyuttm(k6d6st egy6b m6don kifejezetten
megtagadja, az lnkormAnyzat az osztdndijas szocidlis r6szorultsdg6nak megszrlnt6t
v6lelmezi, azaz az 0szt6ndUas osztondijat elveszlti. A telepUl6si Onkormenyzat ebben az
esetben hat6rozatban rendelkezik a t5mogatds visszavonds616l. A hatdrozat csak a
meghozatal6t kovet6 tanulm5nyi f6levt6l hat6 hatAllyal hozhat6 meg.

A felsooktatisi int6zm6nybe jelentkezok sz6m6ra megit6lt t6mogatast az Onkormdnyzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az osztondijas elkdltdzik a telepul6si dnkormanyzat
terUlet6rol. A telepUl6si onkorm6nyzat ebben az esetben hat6rozatban rendelkezik a

tdmogates visszavon6s6rol. A hatdrozat csak a meghozatalat koveto tanulmdnyi felevt6l hat6
hatdllyal hozhat6 meg.

6. Ertesit6s a p6ly6zati d6nt6sr6l

A telepUl6si onkorm6nyzat a meghozott d6nt6s6r6l 6s annak indokdr6l 2017. december 1f -ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztul elektronikusan vagy postai oton kulddtt lev6lben
6rtesiti a pdly6z6kat.

A T6mogatSskezel6 az dnkorm6nyzati dontesi list6k 6rkeztet6s6t k0vet6en 2018. janu6r 19-
ig erteslti a telepulesi dnkormanyzatok 6ltal nem t6mogatott pelyazokal az onkorm5nyzati
dont6s16l az EPER-Bursa rendszeren keresztUl.
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A Tdmogataskezelo az elblralas ellenoz6s6t 6s az int6zm6nyi 6sztondijreszek
meg5llapitds6t kdvetoen 2018. mArcius f-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztiil 6rtesiti a

telep0l6si 6nkorm6nyzat 6ltal t6mogatdsban r6szesltett p6ly6z6kat a Bursa Hungarica
osztOndij teljes 6sszeg616l es az 6sztondij-foly6sit6s m6djA16l.

A pAlyAz6 a fels6oktatisi int6zm6ny felv6teli dtint6sr6l sz6l6 hat6rozata vagy az
OktatSsi Hivatal besorol6si hat5rozata misolat6nak megki.ild6s6vel k<iteles 2018.
augusztus 31-ig a Timogat6skezel6 r6sz6re bejelenteni, hogy a 20'i812019. tan6vben
melyik fels6oktatdsi int6zm6nyben kezdi meg tanulmenyait. Tovabba a p5lyiz6 kciteles
nyilatkozni a116l, hogy a 2018-as felv6teli 6vet megelciz6en nyert-e felv6telt
fels6oktatasi int6zm6nybe. Az a pAlyAz6, aki 6rtesit6si k6telezetts6g6nek nem tesz
eleget, az 6szt6ndij foly6sit6s6b6l 6s az 6szt6nd ij rendszer k6vetkez6 6vi fordul6j6bol
kiz6rhat6.

Amennyiben a "B" tipus0 pblylzat sorAn t6mogat6sban reszesUlo oszt6ndijas a tdmogatSs
idotartama alatt sikeresen pAlyttzlk "A" tipus0 Osztondijra, "B" tipust 0szt6ndi.iet
automatikusan elveszti.

7. Az 6szt6ndij foly6sitds6nak felt6telei

Az tiszttindij-foly6sit6s felt6tele, hogy a tamogatott palyaz6 hallgat6i jogviszonya a
201812019. tan6v els6 f6l6v6ben megfeleljen a p5ly6zati kiirisnak. Amennyiben a
temogatott pAlyAz6 hallgat6i jogviszonya nem felel meg a p6lyizati kiirAsnak, a
tamogatott az 6sztdndijra val6 jogosults6git elvesziti.

Az osztondij csak azokban a h6napokban kerul foly6sit6sra, amelyekben a
beiratkozott, aktiv hallgat6ja a fels6oktat6si intezm6nynek.

pitly itzo

A felsooktatesi int6zm6nyeknek az osztdndij kifizet6st megel6zoen az 6sztondijra va16
jogosultsagot a nemzeti felsooktatdsr6l sz6l6 2011. evi CCIV. torveny 85/E. S (3)
bekezd6s6ben ,6s a 112. S (9)-(10) bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6tel6vel kell
meg6llapitania.

Azokban a h6napokban, amelyekben a hallgat6 hallgat6i jogviszonya szUnetel, vagy nem
felel meg a pily{zati kiirds felt6teleinek, (kiv6ve, ha az a foly6sitds elscl f6l6ve) az osztdndij
foly6sit6sa - a foly6sit6s v6ghat6ridej6nek m6dositesa n6lkUl - teljes eg6sz6ben szUnetel.

8. Az ciszt6ndij foly6sit6sa

Az 6szt6ndij id6tartama 3x10 h6nap, azaz hat egymAst krivet6 tanulmdnyi f6l6v
a 201812019. tanev, a 201912020. tan6v 6s a 202012021.landv.

Az dsztondij foly6sitds6nak kezdete a 201812019. tan6v elso f6l6ve

Az dnkormenyzatok egy tanulmanyi f6l6vre egy Osszegben utalj6k 5t a T6mogat5skezelo
Bursa Hungarica szAmlAjAra a tamogatott hallgat6k othavi onkormdnyzati temogatAsi
0sszeg6t. A T6mogatdskezelo a be6rkezett 6nkorm6nyzati 6sztdnd Ij16szeket a kifizetohelyek
(felsooktat6si int6zm6nyek) szerint ijracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n
tovdbbutalja a kifizet6 fels6oktat6si int6zmenyekhez abban az esetben, ha a fels6oktat6si
intezm6ny a hallgat6k jogosultsegAt visszaigazolta, 6s az 6nkorm6nyzat utal6si
kotelezettseget teljesitve a pontos t6mogatdsi dsszeget tov5bbitotta a T6mogatdskezel6
szAmlAjAra.

Az int6zm6nyi Osztondijresz forrAsa az 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet 18. S (3) bekezd6se
6rtelm6ben az int6zm6nyek kdlts6gvet6s6ben meg.jelolt elkUl0nitett forras.

6



S. s.-.

Az dsztondijat (mind az onkorm5nyzati, mind az int6zm6nyi osztdndijr6szt) az a fels6oktatdsi
int6zm6ny foly6sitja a hallgat6nak, amelyt6l a hallgat6 - az illami kdlts6gvet6s terh6re - a
hallgat6i juttatasokat kapja. Amennyiben a hallgat6 egy idciben tObb fels6oktatasi
intezmennyel is hallgat6i jogviszonyban All, az a fels6oktat6si int6zmeny foly6sitja szimAra
az oszt6ndijat, amellyel elsrikent letesitett hallgat6i jogviszonyt. A felsooktatesi int6zm6nyek
szezodese alapj6n foly6, kozosen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a mdsik szakon
hitoktat6, illetve hittan6r - ketszakos kepzes eseteben a hallgat6 szAmAra az illami
fels6oktatAsi int6zm6ny foly6sitja az 6sztondijat. A kifizet6s el6tt a jogosultsdgot, valamint a
hallgat6i jogviszony fenn6llSsdt az int6zm6ny megvizsg5lja.

Az 0szt6ndij foly6sit5s6nak kezdete legkor6bban: 2018. okt6ber.
Az onkorm5nyzati osztdndijr6sz kifizet6se az 6szi f6l6vekben okt6ber h6napt6l, a tavaszi
fel6vekben m6rcius h6napt6l, de legk6scibb a felsrioktatSsi intezm6nyhez t0rten6 etutalest
koveto elso 6sztondij-kifizet6skor indul, majd a tovdbbiakban az osztdndijfizet6s rendje
szerant tdrt6nik.
Az int6zm6nyi 6sztondijresz foly6sit5sa okt6ber, illetve m6rcius h6napban kezd6dik, azt a
hallgat6i juttatSsokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zmenyi dsztondijr6szt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az onkorm6nyzati osztondijr6sz fedezete nem 6ll rendelkez6sre
az int6zm6ny sz5ml6j5n. Az int6zm6nyi 6szt6ndijr6sz f0ggetlen minden mds, a fels6oktatSsi
int6zm6nyben foly6sitott t5mogat6st6l.

Az elnyert 6szt6ndijat k6zvetlen ad6- 6s TB-jdrul6kfizet6si kotelezettseg nem terheli (ldsd a
szem6lyi jdvedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXV|l. t6rv6ny 1. sz. mell6klet 3.2.6. 6s 4.17.
pontj6t)

9. A p6rlyiz6k 6rtesit6si k6telezetts69ei

Az 6szt6ndijban r6szesiil6 hallgat6 kdteles az dsztdndij foly6sit6s6nak idSszaka alatt
minden, az 6sztdndij foly6sit6sat 6rint6 v6ltoz5sr6l halad6ktalanul (de legk6s6bb 15
napon beliil) iE|gDan ertesiteni a foly6sit6 fels6oktatesi int6zm6nyt 6s a
T6mogat6skezel6t (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelent6st az EPER-Bursa rendszeren
kereszt0l kell kezdem6nyeznie. Az 6rtesit6si kdtelezetts6get a hallgat6 5 munkanapon belul
kdteles teljeslteni az al6bbi adatok v6ltoz6sakor:

- tanulm6nyokhalaszt6sa;
- tanulm6nyok hely6nek megvaltozasa (az tij felstioktat6si int6zm6ny, kar, szak,

munkarend, fi nansziroz6si forma megnevez6s6vel);
- tanulm6nyi statusz (munkarend, k6pz6si forma, finansziroz5si forma) v6ltoz6sa;
- szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) veltozesa.

Az az osztdndijas, aki 6rtesitesi kotelezettsdg6nek elmulasztasa miatt esik el az 6sztondij
folyositds6t6l, a tanulmenyi f6l6v lez5rds5t kovet6en, legk6s6bb jinius 30-ig, illetve janu6r
31-ig ki nem fizetett 6szt6ndij*a m* nem tarthat ig6nyt.

Az dsztondijas 30 napon belul koteles a jogosulatlanul felvett osztdndijat a folyosit6
fels6oktatasi intezm6ny 16szere visszafizetni.

Az osztondijas lemondhat a sz6m6ra megit6lt t5mogat6sr6l, amil az EPER-Bursa
rendszerben kezdem6nyezhet 6s az onnan letolthet6 Lemond6 nyilatkozatot alSirva 6s
postai 0ton, aj6nlott lev6lk6nt megktildve a Temogat6skezelo cim6re jelenthet be. A
Lemond6 nyilatkozat bekuld6s6vel az osztondijas a nyertes osztdndijpSlydrzatet megszunteti,
azaz a megjel6lt f6l6vr6l 6s az 6szt6ndij tovdrbbi f6l6vi r6szleteirol is lemond.

Amennyiben megdllapit6st nyer, hogy a pAlyAzo a pAly1zalban nem a val6s5gnak megfelel6
adatokat szolgdrltatta vagy a pAlyAzali felteteleknek egy6bk6nt nem felel meg, t5mogatdsban
nem r6szesUlhet m6g abban az esetben sem, ha az osztdndij elnyer6s616l sz6l6
taj6koztat6st m6r k6zhez vette.
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10. Lebonyolit6s

A Tdmogatdskezel6 el6rhet6s69e

Emberi Er6forres Tamogataskezel6
Bursa Hungarica Ugyf6lszolgilat

1381 Budapest Pf. '1418

Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.qov.hu

lnternet: www.emet.qov.hu (Bursa Hungarica)
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Az oszt6nd ijp6ly6zattal kapcsolatos kozponti adatbdzis-kezel6i, koordin6ci6s, a telepUl6si 6s
a megyei 6nkorm6nyzati osztdndijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi
Er6forrds T5mogat6skezel6 l6tja el.
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.,A" TiPUSU PALYAZATI KIiRAS

Budapest F6v6ros XVl. keriilet dnkorm6nyzata az Emberi Er6forr6sok
Miniszt6rium5val egyilttmfikridve, az 5112007. (lll. 26.) Korm5nyrendelet alapj6n

ezennel kiirja a 2018. 6vre
a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorminyzati Osztcindijpilyizatot

fels6oktat6si hallgat6k sz6m6ra
a 20'1712018. tan6v m6sodik 6s a 2018/2019. tan6v els6 f6l6v6re vonatkoz6an,

6sszhang ban

. a nemzeti fels6oktat5sr6l sz6lo 2011. 6vi CCIV, torv6ny. a felsooktat6sban r6szt vev6 hallgat6k juttatesair6l 6s az altaluk fizetend6 egyes
teritesekrol szolo 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet. a Nemzeti Kozszolg6lati Egyetemrol, valamint a kdzigazgatdst, rendeszeti 6s
katonai fels6oktat6sr6l sz6l6 2011. evi CXXX|l. t6rv6ny. a Nemzeti Kozszolgelati Egyetemrol, valamint a kozigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai fels6oktat6sr6l sz6l6 2O11.6vi CXXX|l. t6rv6ny egyes rendelkezeseinek
v6grehajtesar6l sz6l6 363/2011. (Xll. 30.) Korm. rendelet. a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis elldt5sokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. torveny. az AllamhAztart6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. t6rv6ny (a tovabbiakban: Aht.)

. az 
'llamhaztartisr6l 

sz6l6 torveny v6grehajt6sdr6l sz6l6 368/2011. (Xll. 31.)
Korm. rendelet (a tovAbbiakban: Avr.)

. Magyarorszag helyi 6nkorm5nyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. tdrv6ny

. a polgarok szemelyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntart6s6r6l sz6l6 1992. evi
LXVI. t6rv6ny

vonatkoz6 rendelkez6seivel.

'1. A p6ly6zat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktatSsi OnkormSnyzati Osztondijrendszer (a tovabbiakban: Bursa
Hungarica Oszt6ndijrendszer) c6lja az es6lyteremt6s 6rdek6ben a h5trdnyos helyzetrli,
szoci6lisan r6szoru16 fiatalok fels6oktatdsban val6 r6szvetel6nek t5mogatdsa. A Bursa
Hungarica Osztondijrendszer tobbszint( t6mogatasi rendszer, amelynek p6nzugyi
fedezetek6nt h6rom forr6s szolg6l: a telepUl6si bnkormAnyzatok dltal nyijtott tdmogatds, a
megyei onkorm6nyzatok eltal ny(jtott tamogat6s 6s a felsooktatdsi int6zm6nyi t6mogatds. Az
0szt6nd ijpalyazattal kapcsolatos adatbezis-kezel6i, koordin6ci6s, a teleptil6si 6s megyei
6sz0ndijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi Er6forr5s T6mogat6skezelo (a
tov6bbiakban: Tamogataskezel6) vegzi, mig az elbir6l6si feladatokat az
6szt6nd ijpdly6zathoz csatlakoz6 telepirl6si 6s megyei 6nkormanyzatok l6tj6k el.

A Bursa Hungarica Fels6oktatasi 0nkorm6nyzati 6szt6ndij rendszer jogszab6lyi
hetter6Ul a felsSoktatAsban r6szt vevS hallgat6k juttafisair6l 6s az eltaluk fizetend6
egyes tdritdsekr6l sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Kormdnyrendelet 6s a nemzeti
fels6oktat1srol sz6l6 2011 . 6vi CCIV. t6rv6ny szolgAl.

2. A p5ly5z6k k6re

A Bursa Hungarica Oszt6ndijban az 51l2OO7. (lll. 26.) Korm6nyrendelet 18. S (2) bekezd6se
alapjAn kizAr,lag a telepul6si 6nkorm6nyzat teruleten dlland6 lak6hellyel (a tovabbiakban:
Iak6hely) rendelkez6k reszesulhetnek. [A Korm6nyrendelet ,,6lland6 lak6hely" fogalma a
polgdrok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntart6s6r6l sz6ld 1992. evi LXVI. torveny
,,lak6hely" fogalm6nak feleltetheto meg, amelyet a pAlydzo a lakcimk5rtyajaval tud igazolni.l
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S. s..

Az dsztdnd ijp6ly Azalra azok a telepiil6si 6nkorm5nyzat tertilet6n lak6hellyel rendelkez6,
h6tr6nyos szoci5lis helyzetii felsooktatdsi hallgat6k jelentkezhetnek, akik fels6oktat6si
int6zm6nyben (felsooktatasi hallgat6i jogviszony keret6ben) teljes idejfi (nappali
munkarend) alapfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez6 alapk6pz6sben,
mesterfokozatot es szakkepzetts69et eredm6nyezo mesterk6pz6sben, osztatlan k6pz6sben
vagy felsofokri, illetve fels6oktatdsi szakk6pz6sben folytatj6k tanulm6nyaikat.

Az dszt1ndijra pdlydzhatnak a 2017 szeptember6ben fels5oktatdsi tanulmdnyaik utols6 6v6t
megkezd1 hallgat6k is. Amennyiben az 1sztdndijas hailgat6i jogviszonya 2018 6sz6n mdr
nem 6ll fenn, igy a 2018/2019. tan6v els6 f6l6v6re es6 1sztondij m6t nem keriil foly1sitdsra.

Az 1sztondijra pdlylzatot nyljthatnak be azok a hallgatok is, akiknek a hallgat6i jogviszonya
a fels6oktatAsi intezm6nyben a pdlydzds id6pontjdban sz netel. Az 1sztbndij foly6sitttsdnak
feltdtele, hogy a 2017/201 8. tandv m1sodik fbl'vdre a beiratkozott hallgat' aktiv hallgat6i
jogv i szon ny al ren del kezzen.

Nem r6szesiifhet 6szt6ndijban az a pAlyAz6, aki:

a Magyar Honv6ds6g ds a rendv6delmi feladatokat elldt6 szervek hivatesos 6s
szez6d6ses 6llom6nyI hallgat6ja
doktori (PhD) kepz6sben vesz r6szt
kizdr6lag kirlf6ldi int6zm6nnyel 5ll hallgat6i jogviszonyban 6s/vagy vend6ghallgat6i
k6pz6sben vesz 16szt.

3. A p6ly6zat benyljt5sAnak m6dja 6s haterideje

A p5ly6zatbeaddshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pdlydzatkezel6si 6s EgyUttm(kod6si
Rendsze16ben (a tov6bbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pAlyAzoi regisztr6ci6
sz0ks6ges, melynek el6rese:

httos://b ursa.emet.hu/paly/palvbelep.aspx

Azok a paryezok, akik a kordbbi pdlySzati 6vekben regisztrdltak a rendszerben, m5r nem
reg isztrelhatnak 0jra, 6k a megl6v6 felhaszn5l6n6v 6s jelsz6 birtok6ban l6phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtetek, az Elfelejtetl lelsz6 funkci6val
k6rhetnek 0j jelsz6t. A pAly{zoi regisztr5ci6t vagy a bel6p6st k6vet6en lehets6ges a pAlyAzali
adatok r6gzit6se a csatlakozott cinkormdnvzatok pAlyAzoi r6sz6re. A p6ly6zati rirlapot
minden 6vben ijra ki kell tdlteni! A szem6lyes 6s pdly5zati adatok ellen6rz6s6t, rogzit6s6t
kovet6en a palvezati Lirlapot kinvomtatva 6s aleirva a telepUl6si 6nkorm6nyzatnal kell
beny0jtaniuk a pdly5z6knak. A p6lyAzal csak a p6lydzati kiir6sban meghat6rozott csatoland6
mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes. A pAlyAzali kilrdsban meghat6rozott valamely melleklet
hi5ny6ban a p6ly6zal formai hibdsnak min6sUl. A beny0jtott p5ly5zatok befogadeset az
dnkorm5nyzat kdteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pdly5zatok a
biralatban nem vesznek r6szt.

A p6rlyizat rtigzit6s6nek 6s az rinkorm6nyzathoz tdrt6n6 beny0jtis6nak
hat5rideje: 2017. november 7.

A pdlyizatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, v6glegesitve, onnan kinyomtatva, aldirva
kizArolag a lak6hely szerint illet6kes teleptil6si onkorm6nyzat polgarmesteri hivatal6nel kell
beny[rjtani.
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a) A fels6oktat5si int6zm6ny eltal kitdlt6tt eredeti hallgat6i jogviszony-igazol6s a
201712018. tan6v els6 f6l6v616l.

Amennyiben a pilyAzo egy idriben tobb fels6oktat6si int6zmennyel is hallgat6i jogviszonyban
6ll, pAlyAzal'ban csak azt a felsooktat6si intezmenyt kell megneveznie, amellyel els6k6nt
l6tesitett hallgat6i jogviszonyt. A fels6oktatasi int6zm6nyek szez6d6se alapjdn foly6,
kozosen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a m6sik szakon hitoktat6, illetve hittandr -
k6tszakos k6pz6s eseteben a hallgat6 az Allami fels6oktatasi int6zm6nyt koteles
megnevezni.

b) lgazolAs a pAlyAz6 6s a p6ly6z6val egy h6ztart5sban 6l6k egy f6re jut6 havi
nett6 j<ivedelm616l.

c) A szoci6lis riszorults6g igazol6s6ra az al6bbi okiratok:
- rendszeres kiad6sok igazolesa, szocialis t5mogat6sokat igazol6 hat6rozatok,

vegz6sek, eg6szs6giigyi allapot igazoldsa...stb.

A piily6zati firlap csak a fent meghat6rozott k6telez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes,
valamely mell6klet hi6ny6ban a p6lySzat formai hib6snak min6sUl.

Egy heztaftesban 6l6k: a pdlyAz6 lak6helye szerinti bkAsb an 6letvitelszer1en egyiittl ak6,
ott bejelentett Iak6hellyel vagy taftozkoddtsi hellyel rendelkezd szemalyek

Jiivedelem:
A szocidlis igazgat1sr6l 6s szocieis elbbsokrdl szdl6 1993. 6vi lll. t1Neny 4. S (1) bekezdes
a) pontja alapjdn az elismeft k6ltsdgekkel 6s a befizetdsi kdtelezettsdggel csdkkentett

- a szemalyi jdvedelemad6rol sz6l6 1995. 6vi CXV|l. tdNeny szerint meghaterozott,
belfoldr6l vagy killfdldr6l szermazo - megszerzett - vagyoni eftek (bevdtel), idedftve
a jdvedelemkdnt figyelembe nem vett bev6telt 6s az ad6mentes jdvedelmet is, es

- azon bev6tel, amely utdn az egyszerlsitett vdllalkoz1i ad6r6l, a kisad6z6
vAllalkozAsok t€teles ad6j6r6l 6s a kisvdllalati ad6r6l sz6l6 t5Neny, vagy az
egyszerfisitett kdztehervisel6si hozzdjdruldsr6l szdl6 torvdny szerint ad6t, illetve
hozzdj drul 6t st kell fizetn i.

Elismert k6lts6qnek min6sul a szem6 lyi jovedelemador6l sz6lo t6Nenyben elismerl kdltseg,
valamint a fizetett tartAsdij. Ha a magdnszemely az egyszerlsibtt vdllalkoz6i ad6 vagy
egyszerlsibtt kdzteheNisel4si hozzdjdrul1s alapjdul szolg€rl6 bevetelt szerez, a bevetel
cs1kkenthet6 a szemdlyi jdvedelemad6r6l szol6 tdNeny szerint elismert kdltsegnek min6sii16
igazolt kiaddsokkal, ennek hitrny1ban a bevdtel 40%-6val. Ha a mez1gazdasdgi 6stermel6
adodvi 6stermel6sb6l szdrmaz6 bev1tele nem tObb a kistermel1s 4ttekhat(irenirl (iiletve ha
16szdre tdmogabst foly6sitottak, annak a foly6sitott bmogattrssal novelt 6sszegenel), akkor
a bevdtel cs1kkenthet6 az igazolt kdltsdgekkel, tovdbb1 a bevdtel 40%-6nak megfelel6
osszeggel vagy a bevdtel 8,%-dnak, iilet5bg eilafteny'sztds esetdn 94%-dnak megfelel6
osszegge/.

Befizetasi kdtelezetts6gnek min6siil a szemdlyi jdvedelemad6, az egyszer0sibtt
vAllalkozdsi ado, a mag,nszemelyt terhel1 egyszer1sibtt kdzteheNiseldsi hozzai^ruhs,
egdszs6gbiztosititsi hozzdjdrulds 6s jerubk, eg6szsdgugyi szolgdltatbsi jdrul6k,
nyugdijjdrulek, nyugdijbiztositdsi jdrulek, magdn-nyugdiipdnztdri tagdii 6s munkavelbbi
jdrul6k.
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Nem min6stil i6vedelemnek

a) a rendkivitli telepill1si tdmogatds, a lakdsfenntartdsi tdmogatds, az
ad6ssegcsdkkentdsi t6mogat6s, valamint a lakhatdshoz kapcsolod6 rendszeres
kiadesok visel6sdhez, a gy6gyszerkiad1sok visel6s6hez 6s a lakhat1si kiaddsokhoz
kapcsol6d6 hdtral4kot felh almoz6 szemelyek re szdre nyujtott telepa16si tdnogatds,

b) a rendkivali gyermekvedelmi tdmogatds, a gyermekek vedelmer6l 6s a gyemagyi
igazgatesr1l szbl6 1997. 6vi XXXI. toNeny (a tovdbbiakban: Gyvt.) 20/4. S-a szerlntl
tdmogatds, a Gyvt. 20/8. $-enak $)-(5) bekezddse szerinti p6tl6k, a nevel6sz l6k
szemdra fizetett neve16si dij es kiildn ell6tmdny,

c) az anyasdgi tdmogattts,

d) a tizenharmadik havi nyugdij 6s a szdpkoriak jubileumi juttatdsa,

e) a szemelyes gondoskodds6rl fizetend6 szemdlyi teritesi dij megAllapitAsa kiv6tel6vel
a silyos mozgeskorl1tozott szem4lyek penzbeli k6zlekeddsi kedvezmdnyei, a vakok
szem6lyi j1raddka 6s a fogyatdkossAgi bmogabs,

fl a fogad6 szervezet dltal az 1nkdntesnek kdl6n torvbny alapjdn biztositott juttat1s,

g) az alkalmi munkav6llal6i kbnywel t6ft6n6 munkav69zdsnek, az egyszerAsibtt
foglalkoztaqsr6l sz6l6 bNeny alapjdn t6ft6n6 munkavdgzdsnek, valamint a
term6szetes szemdlyek koz1tt az adorendszeren kivali keresettel j1ro
f oglalkoztatdsra vonatkozo rendelkezdsek alapjdn h1ztaftdsi munkEtra l6tesitett
munkavdgzdsre irdnyul6 jogviszony kereteben t6ft6n6 munkav6gz6snek (a
tovttbbiakban: hAztaftdsi munka) a havi ellen6i6ke,

k)

a hdzi segitsdgny(tjt6s keretdben tArsadalmi gondozds6ft kapott tiszteletdij,

az e n e rg i afe I h a sz n 61 6 sh oz ny ijtott tdm og at1 s,

a szocittlis szdvetkezet valamint a kdzerdekl nyugdijas szovetkezet oregsegi
nyugdijban rdszesi.il6 tagja 6ltal a szdvetkezetben v6gzett tev6kenys6g
eilendrt€kekdnt megszerzett, a szemdlyi jdvedelemad6rol szol6 t6rvdny alapj6n
adomentes bevetel,

az dletvitelszertien lakott ingatlan eladdsa, valamint az €letvitelszerAen lakott
ingatlanon fenndll6 vagyoni eftdk(i jog dtruh1zdsa esetdn az eladott ingatlan, illetve
dtruhdzott vagyoni 6ft6kfi jog ellen6ft6k6nek azon rdsze, amelybol az eladdst vagy
dtruhdzdst kdveto egy 6ven beliJl az elad6 vagy dtruh1zo sajdt, vagy kozeli
hozzdtaftozoja dletvitelszerfi, tdnyleges lakhabsAnak ceuet szolgtrl6 ingatlan vagy
vagyoni 6ft6kt:i jog vttsitrlttsdra kerul sor,

az elengedett tartozds, illetve a megszfint kdtelezettseg, ha a tartozds elengedds1re
vagy a k1telezetts6g megsz1n6s6re a term6szetes szemdlyek ad6ssdgrendezdsi
eljdrAsdban, tovdbbd k6z0zemi szolgdltatds szolgdltat1ja, illetve p6nzl)gyi intbzm6ny
6ltal, az ados megdlhet6s6t vesz6lyeztet6 szoci6lis helyzete miatt keriilt sor.

h)

t
i)

t)

A pitlyttzo pelaza|. benytjt6sdval birntet6jogi felel6ss6get vAllal az6rt, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rogzitett, a pbly1zali (rlapon 6s mell6kleteiben az efta|€ feltuntetett adatok a
val6s5gnak megfelelnek. Tudom6sul veszi, hogy amennyiben a pily6zati Lirlapon 6s
mel16kleteiben nem a valosegnak megfelel6 adatokat tUntet fel, 0gy a Bursa Hungarica
Osztdndijrendszerb6l palyazata kiz5rhat6, a megit6lt temogatas visszavonhat6.

A pAlyAz6 pAlyAzala beny0jtds6val

a) hozzAjArul ahhoz, hogy a pelAzati Lirlapon rogzltett szem6lyes adatait a pdly6zatot kiir6
telepulesi dnkorm6nyzat nyilvantartasba vegye 6s azokal a megyei onkormanyzat es a
T6mogat6skezelo r6sz6re - kiz6r6lag az osztdnd ijpelyazat lebonyolitesa es a

4

4. Adatkezel6s



S \2.

tdmogat6sra val6 jogosults6g ellen6z6se c6lj6b6l - Stadja, illet6leg az 6szt6ndij
idotartama alaft maga kezelje;

b) hozzAj1rul ahhoz, hogy a T6mogat6skezel6 szem6lyes adatait az 6szt0ndijp6lyezat
lebonyolit6sa es a tamogatasra val6 jogosults6g ellenozese celjAb6l az osztondij
id6tartama alatt kezelje;

c) hozzbjArul ahhoz, hogy a fels6oktatdsi int6zm6ny hallgat6i jogviszony616l a
Temogateskezel6nek, illetve a t6mogat6 6nkorm6nyzatnak tej6koztatest ny0jtson;

d) hozzAjArul tov5bb6 a p5lySz5skor rendelkez6sre bocsdtott szem6lyes adatainak az
azonosit6s c6lja 6rdek6ben szUks6ges m6rtekben tort6n6 kezel6s6hez 6s az
6szt6nd ijpdlyizat lebonyolitdsa, valamint a tamogat6sra val6 jogosultseg ellen6zese
celj6b6l torten6 tovebbitdsehoz.

5. A pAlyezat elbir6l6sa

A be6rkezett p5lySzatokat az illet6kes telepi.il6si onkorm6nyzat bir6lja el 2017. december 7-
ig:

a) az elbkSl6 6nkormdnyzat a pdlydz6kat hi6nyp6tl6sra sz6lithatja fel a formai ellen6z6s 6s
az elbirSl6s sordn, az onkorm6nyzat altal meghat6rozott hat6ridoben, amely azonban
nem l6pheti t0l a p6ly5zatok onkormanyzati elbir6l6si hataridejet. Az 6nkormSnyzat
hi6nyp6tl6st csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a palezali kiir6sban
feltuntetett. A hi6nyp6tldrsi hat6rid6: 5 nap;

b) az osztondij elbir6l5sa kiz6r6lag szoci6lis 16szorults6g alapj6n, a p6ly6z6 tanulm5nyi
eredm6ny6tcil fLrggetlenUl t0rt6nik. Az elutasit5s indokl5sak6nt nem jel6lhet6k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellen6z6s vizsg6l 6s azon megfelel6k6nt lettek megjel6lve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett, nem a rendszerbcjl nyomtatott p6lyAzali
rirlapon, haterid6n t0l beny0jtott, vagy formailag nem megfelelo pdly6zatokat a bir6latb6l
kiz5rja, 6s kiz6rAsAl ir6sban indokolja;

d) minden, hatarid6n belul beny{rjtott, formailag megfelel6 pevAzalol 6rdemben elbirSl, 6s
dont6s6t ir6sban indokolja;

e) csak az onkorm6nyzat terUleten lak6hellyel rendelkezo pAlyAzokat r6szesitheti
t5mogat6sban;

0 az elbirel6s soran korra, fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vil6gn6zeti
hovatartoz6sra, tanulmdnyi eredm6nyre tekintet nelktil, kizAr6lag a pAlyAzo szoci6lis
16szorultsAgenak objektiv vizsg6lata alapj6n j6rhat el.

A pAlyitz6 az elbir1lo szerv dontese ellen fellebbez6ssel nem elhet, a palyazati dont6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak. A t6mogat6i d6nt6sre vonatkoz6an nem lehet
benyijtani kifogdst, fellebbez6st, amennyiben az nem jogszab6lys6rto, nem Utkozik a
pAlyAzali kiirasba.

A megit6lt osztdndijat az onkorm6nyzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
osztondljas elkoltozik a telepUl6si 6nkorm6nyzat teruleter6l. A telepUl6si onkormSnyzat
ebben az esetben hat6rozatban rendelkezik a tdmogat6s visszavon6sdr6l. A hat6rozat csak
a meghozatal6t k6vet6 tanulmAnyi f6levtol hat6 hat6llyal hozhat6 meg.

6. Ertesit6s a pllyAzati d<int6sr6l

A telepulesi onkormenyzat a meghozott dont6ser6l 6s annak indok6r6l 2017. december 'l 1-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztUl elektronikusan vagy postai iton kuldott lev6lben
6rtesiti a p5ly6z6kat.

A Temogataskezel6 az dnkormanyzati d6nt6si listak 6rkezteteset kovetoen 2018. janudr 19-
ig ertesiti a telepulesi 6nkorm6nyzatok eltal nem tdmogatott pitly6z6kat az 6nkorm6nyzati
dontes16l az EPER-Bursa rendszeren keresztirl.
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A T6mogat5skezelo az elbirdl6s ellenorz6s6t 6s az int6zm6nyi osztondijr6szek
megdllapit5s6t kdvet6en 2018. m6rcius 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztUl 6rtesiti a
telepnl6si onkormanyzat dltal t5mogat6sban r6szesitett pitlyAzokal a Bursa Hungarica
osztondij teljes 6sszeg6r6l 6s az osztdndij-foly6s it5s m6djdr6l.

A felsrioktat5si int6zm6nyeknek az osztondij kifizet6st megel6zoen az osztondilra val6
jogosultsegot a nemzeti fels6oktat6srol sz616 2011. evi CCIV. tdrveny 85/E. S (3)
bekezd6s6ben 6s a 112. S (9)-(10) bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6tel6vel kell
meg6llapitania.

Az 6sztondij csak azokban a h6napokban kerUl foly6sit6sra, amelyekben a pblyitzo
beiratkozott, aktiv hallgat6ja a felsooktatdsi int6zm6nynek,

Az dsztond ij-foly6sitas feltetele, hogy a tdmogatott p6ly6z6 hallgat6i jogviszonya a
201712018. tan6v m5sodik f6l6v6ben megfeleljen a pilyAzali kiiresnak. Amennyiben a

t6mogatott pSlydz6 hallgat6i jogviszonya nem felel meg a p6ly5zati kiir6snak, a t6mogatott
az dsztondijra val6 jogosultsdgdt az adott f6l6vben elvesziti. Azokban a h6napokban,
amelyekben a hallgat6 hallgat6i .jogviszonya szunetel, vagy nem felel meg a p6ly6zati kiir6s
felt6teleinek, az 6sztdndij foly6sit6sa a foly6sit6s v6g hat6ridej6nek m6dosul6sa n6lkul, teljes
eg6sz6ben szUnetel.

8. Az 6szttindij foly6sit6sa

Az osztdndij id6tartama 10 h6nap, azaz kbl egym6st kovet6 tanulm5nyi f6l6v:
a 201712018. tan6v mdsodik (tavaszi), illetve a 2018/2019. tan6v els6 (6szi) f6l6ve

Az onkormdnyzatok egy tanulmSnyi f6l6vre egy osszegben utalj5k 6t a Tdmogatdskezelo
Bursa Hungarica szimlAjAra a temogatott hallgat6k 6thavi 6nkorm5nyzati tdmogatdsi
osszeg6t. A T5mogat5skezelo a be6rkezett 0nkormenyzati Osztond ij16szeket a kifizet6helyek
(fels6oktat6si int6zm6nyek) szerint fjracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n
tov6bbutalja a kifizet6 felsrjoktat6si int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a fels6oktat6si
int6zm6ny a hallgat6k jogosults5g5t visszaigazolta, es az onkorm6nyzat utalSsi
kotelezettseget teljesitve a pontos tamogatesi osszeget tovSbbitotta a T5mogat6skezel6
szAmlAjAra.

Az int6zm6nyi 6szt6ndijr6sz forrAsa az 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet 18. S (3) bekezd6se
6rtelm6ben az int6zm6nyek kolts69vet6s6ben megjelolt elkUl6nitett forrAs.

Az oszt6ndUat (mind az onkormanyzati, mind az int6zm6nyi oszt6ndijr6szt) az a felsooktatisi
int6zm6ny foly6sitja a hallgat6nak, amelytcil a hallgat6 - az Sllami k6lts6gvet6s terh6re - a
hallgat6i juttatasokat kapja. Amennyiben a hallgat6 egy id6ben t6bb fels6oktat5si
int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban All, az a felscjoktatdsi int6zm6ny foly6sitja szemdra
az osztdndijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgat6i jogviszonyt. A fels6oktat6si int6zm6nyek
szezrid6se alapj5n foly6, kozdsen meghirdetett - egyik szakon nem hiteleti, a mdsik szakon
hitoktat6, illetve hittan6r - k6tszakos k6pzes eset6ben a hallgat6 sz6m5ra az elemi
fels6oktatasi int6zm6ny foly6sitja az osztondijat. A kifizet6s el6tt a jogosultsagot, valamint a
hallgat6i jogviszony fenndllSsdt az int6zm6ny megvizsg6lja.

Az osztondij foly6sitds6nak kezdete legkordbban: 2018. mercius.
Az Onkormdnyzati osztondijresz kifizet6se a tavaszi f6l6vben marcius h6naptol, az oszi
felevben okt6ber h6napt6l, de legk6s6bb a felsooktat6si intezmenyhez t6rten6 5tutaldst
kovet6 els6 osztond ij-kifizeteskor indul, majd a tovdbbiakban az oszt6ndi.lfizetes rendje
szerint tort6nik.
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I. rz.

Az int6zm6nyi osztdndijr6sz foly6sitdsa m5rcius, illetve okt6ber h6napban kezdridik, azt a
hallgat6i juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intezm6nyi Osztondijr6szt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az 6nkormenyzati 6szt6ndijr6sz fedezete nem 6ll rendelkez6sre
az inl6zm6ny sz5ml6.j6n. Az int6zm6nyi Osztondijr6sz fUggetlen minden m5s, a felsooktat5si
intezmenyben foly6sitott temogat6st6l.
Az elnyert 6szt6ndijat kozvetlen ad6- 6s TB-jdrul6kfizet6si kdtelezetts6g nem terheli (l6sd a
szem6lyi j6vedelemad6r6l sz6l6 1995. evi CXVll. tOrveny 1. sz. mell6klet 3.2.6. es 4.17.
pontj6t).

9. A pily6z6k 6rtesit6si k<itelezetts6gei

Az osztdndijban 16szesirl6 hallgat6 koteles az 6sztondij foly6sit6s6nak idoszaka alatt
minden, az osztondij foly6sit6sdt 6rint6 v6ltozdsr6l halad6ktalanul (de legkesobb 15 napon
belul) ir6sban 6rteslteni a folyosit6 felsooktatasi int6zm6nyt 6s a T5mogat6skezel6t
(levelez6si cim: Bursa Hungarica l381 Budapest, Pf. 1418). A bejelent6st az EPER-Bursa
rendszeren keresztOl kell kezdem6nyeznie. Az 6rtesit6si kotelezettseget a hallgat6 5
munkanapon beltrl koteles teljeslteni az alAbbi adatok v6ltoz6sakor:

- tanulmanyokhalaszt6sa;
- tanulm6nyok hely6nek megv5ltoz5sa (az 0j fels6oktatasi int6zm6ny, kar, szak,

megnevez6s6vel);
- tanulmanyi st6tusz (munkarend, k6pz6si forma, finansziroz6si forma) v6ltoz5sa;
- szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) v6ltozSsa.

Az az dsztondijas, aki ertesit6si k6telezettsegenek elmulasZ6sa miatt esik el az oszt6ndij
foly6sitdsAt6l, a tanulmdnyi felev lez6r6s6t kovet6en, legk6s6bb Jinius 30-ig, illetve januar
31-ig ki nem fizetett dsztdndi)dra mAr nem tarthat igenyt.

Az osztondijas 30 napon belUl koteles a jogosulatlanul felvett 6sztondijat a foly6sito
fels6oktat6si int6zm6ny 16sz6re visszafizetni.

Az 6sztondijas lemondhat a szAmAra megit6lt t6mogatesr6l, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdem6nyezhet 6s az onnan letdltheto Lemond6 nyilatkozatot al5irva 6s
postai 0ton, aj6nlott lev6lk6nt megkuldve a TSmogataskezel6 cim6re jelenthet be. A
Lemond6 nyilatkozat bektildes6vel az osztondijas a nyertes osztdndijp6lydzatat megszunteti,
azaz a megjelolt f6l6vr6l 6s az 6szt0ndij tov6bbi f6l6vi reszleteir6l is lemond.

Amennyiben meg6llapit5st nyer, hogy a pelAzo a palyazatban nem a val6s6gnak megfelel6
adatokat szolgaltatta vagy a p6lyAzati felteteleknek egy6bk6nt nem felel meg, tamogatasban
nem r6szesUlhet m6g abban az esetben sem, ha az osztondi.l elnyer6ser6l sz6l6
tdjekoztat6st m6r kezhez vette,

10. Lebonyolites

Az oszt6nd ijpdlydzattal kapcsolatos kozponti adatbdzis-kezeloi, koordin6ci6s, a telepUl6si es
a megyei 6nkorm6nyzati osztdndijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat a

T6mogat6skezel6 l6tja el.

A Tdrmogat6skezel6 elerhet6s69e

Em beri Er6for16s T5mogatiskezelci
Bursa Hungarica Ugyf6lszolg6lat

1381 Budapest, Pf .: 1418
Tel.: (06-'l) 795-5600

E-mail: bursa@emet.qov. hu
lnternet: www.emet.oov.hu
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