
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Z H . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj-pályázati rendszerhez történő csatlakozásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatására az Oktatási Minisztérium a helyi 
önkormányzatok együttműködésével a 2000/200 l. tanév során beindította a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszert. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 

Önkormányzatunk 2004. óta minden évben csatlakozott e támogatási rendszerhez. 
A 2011. évben 141 pályázat érkezett, és 140 Kőbányán élő, felsőoktatásban résztvevő 
hallgató részesült a támogatásban. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - az elmúlt 
évekhez hasonlóan - az idén is meghirdette a támogatási rendszerhez való csatlakozás 
feltételeit, és kérte, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzatok 2012. október 15-éig 
juttassák vissza a 2. mellékletben szereplő nyilatkozatot. 

II. A végrehajtás feltételei 

A minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően önkormányzatunknak 
legkésőbb 2012. október 15-éig kell kiírnia a pályázatot, melynek az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltakhoz kell igazodnia. A pályázati kiírásokra a 
minisztérium szöveges javaslatokat dolgozott ki. A felhívás a pályázat elbírálásához 
szükséges egyéb feltételekkel, valamint az önkormányzat által meghatározott 
prioritásokkal módosulhat. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet 4.11. alpontja szerint a Népjóléti Bizottság dönt a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat kiírásáról és elbírálásáróL 

A 2012. évi költségvetésben erre a feladatra 7 millió Ft került betervezésre. 
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Javasolom, hogy önkormányzatunk-az elmúlt évben elfogadott feltételekkel-ebben az 
évben is csatlakozzon az ösztöndíj-támogatási rendszerhez, azzal az eltéréssel, hogy az 
önkormányzat költségvetési helyzetére való tekintettel a 2013. évben 3 millió Ft kerüljön 
tervezésre az ösztöndíjak kifizetésére. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága meghozza az előteljesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október" 4. " 
~To 

alpolgármester 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Népjóléti Bizottsága 

... /2012. (X. 9.) határozata 
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati 

rendszerhez történő csatlakozásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat csatlakozik a 2013. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága felhatalmazza a polgáriDestert az 
ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 
nyújtandó támogatás összege pályázónként 5 OOO Ft/hó/fő. 

3. A Népjóléti Bizottság kiírja a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat "A" típusú és "B" 
típusú pályázatait A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15. 

4. A pályázónak a szociális rászorultsága igazolására csatolnia kell az előző havi nettó 
jövedelmének igazolását. 

5. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről az 
Önkormányzat honlapján, valamint a Kőbányai Hírek című lapban gondoskodjék. 

6. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 3 millió Ft 
betervezéséről gondoskodj ék. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

2012. október 15. az 1-5. pontokra 
2013. január a 6. pontra 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat lllllllll l 11111111111111 llllilii 111111~1111111111111~ 2013 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2012. október 15-ig 

'TEST -TENDER-A-0004' 

TEST-TENDER·A-0004 

Támogatáskezelő tölti ki! 

É rkeztetőszám: 

l ktatószám: 

Nyilatkozat 
a csatlakozásról vala 

az elektronikus adatbázis h 

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyil 
2012. október 15-ig sz íveskedjen megküldfi!nl .. 

Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) tere (a polgármester 

akadályoztatása esetén teljes 

1. Az önkormányzat a 

arról, hogy csatlakozni 

Önkormányzati 

továbbítása 

el. 

',',,,-{ 

és visszavonhatatlan döntést hozott 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

mára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

JOKI[aH~si Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

a telé'pülési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

3. Az önkormányzat köte et vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 

nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeiveL 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
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Alapadatok (önkormányzat): 

Önkormányzat neve: 

Önkormányzat címe: 

Polgármester: 

Jegyző: 

Kőzponti e-mail cím: 

Központi telefonszám: 

Pénzintézeti adatok: 

Számlavezető intézet neve: 

Önkormányzat bankszámlaszáma: 

Felhasználói adatok (Központi ka 

Központi kapcsolattartó neve: 

Felhasználónév: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

Kijelentem, hogy 
végrehajtom az EP 
számított 8 napon belü . 

zás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 
, és · áhagyáshoz - a változás bekövetkezésétől 

"ka Tá ogatáskezelőnek . 

. i. dö hozó Igá ri és büntetőjogi felelősségem tudatában - a jelen 
iJeateoo, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek. 

<q 

Kelt: ....................... :. 

aláírás 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
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Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNVZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
ÜTEMTERV 

A TELEPÜLÉSI ÉS MEGVEl ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

2012. október 15. 

2012. október 15. 

2012. október 19. 

2012. o 

2012. november 

2012. november 13. 

2012. december10. 

2012. december 14. 

2012. december 17. 

2013. január 28. 

2013. április 1. 

pülési önko reg a keze 
üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer), és az 
onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) aláírva (polgármester 
vagy jegyző aláírásával) visszajuttalja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának 
résztvevő évé válik. 

a 
Támogatáskezelő höz. 
A fels ktatásért és tudománypolitikáért fele s helyettes államtitkár dönt a 
csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről 
haladéktalanul a Támo atáskezelőt. 



A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső 
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő 

számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 
2013. január 31. 2013. "A" típusú; 

2012. "B" típusú; 
2011. "B" típusú; 
2010. "B" tí 

A Támog az 
2013. március 25. tájékozta~a a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica 

ösztönd an részesülő atókról. 
A felsőoktatási intézmények elle ik a hallgatók jogosul az EPER-Bursa 

2013. március rendszerintézményi felületén keresztül tájékozta~ák a Támogatáskezelőt, hogy me ly 
atók részére utalható át az 5 havi önko ati tám 

A Támogatáskezelő a beérkezett gatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) sze ri nt újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 

2013. március továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a 

zelő számlaszámára. 

nem Tl'7t:>Tnt:>Tn 

2013. július 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési 
i önko knak. 

és megyei önkormányzatok a tanulmányi eső 
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő 

számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 
2013. augusztus 31. 2013. "A" típusú; 

2013. "B" típusú; 
2012. "B" típusú; 

2013. szeptember 11. 

2013. október 1. 

2013. október 

2014. január 10. 

2014. március 3. 

2014. március 31. 

2011. "B" 

ösztönd 'ban részesülő 
A felsőoktatási intézmények e a hallgatók jogosu át, és az 
rendszer intézményi felületén keresztül tájékozta~ák a Támogatáskezelőt, hogy me ly 

k részére utalható át az 5 havi önko támo atás. 
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosí~a, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a 
Támo atáskezelő számlaszámára. 
A felsőoktatási intézmények az esedékes osztönd íj részeket átutalják az arra jogosult 

atók részére. 

A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket 
az érintett települési és megyei önkormányzatoknak. 



BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁL Y ÁZAT 

Általános tájékoztató 

2013 

Tájékoztató csomag 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről 

települési önkormányzatok számára 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZTATÁS RENDJÉBEN! 

Általános Szerződési Feltételek a települési őnkormányzatok számára 
1. sz. me/lék/et: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról (Csatlakozási nyilatkozat) 
2. sz. me/lék/et: Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára 
"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege 
Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére 



Általános tájékoztató 

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének 
érdekében a kormány mind központi költségvetést mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a 
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2013. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 
2013. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó 
információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. {lll. 26.) 
Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet). 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: 

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy aszociális támogatási rendszerben azon a sz inte n történjen 
a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultság ot el bírálni. Ennek megfelelőe n az 
önkormányzat által évente ki írt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat (a 
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét 
pályázónként állapílja meg az önkormányzat. 

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott 
pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndijrész) 

(3) Intézményi támogatás: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az 
önkormányzati támogatással megegyező mértékben- a Rendelet 18. §(5) bekezdéseszerint a Minisztérium 
hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig - kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső 
maximuma a 2012. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. 
(intézményi ösztöndíjrész J 
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A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNVZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN 

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEl A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNVZATOK SZÁMÁRA 

Felhívjukszíves figyelmüket arra, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje megváltozott l 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 

továbbiakban: Minisztérium) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezel ő) a Bursa 

Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését! 

Az EPER-Bursa rendszer a települési és meg~i önkormányzatok számára jelentősen csökkenti az 

Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, nöl.€11.€ ezzel az önkormányzatok 

működési hatékonyságát. 

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat- azokért a továbbiakban 

teljes büntetőjogi felelősséget vállalva - jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után 

a pályázóknak lehetőség ük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat Az 

el bíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális 

mezőit elektronikusan bővíthetik valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által 

meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a 

pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz 

benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben. 

A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 

csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő 

önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhezsem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben 

nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a meg~i önkormányzatoknak a kiegészítő megyei 

támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk 

nincs. 

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerheztörténő csatlakozás a Rendelet 18. §(4) bekezdése sze ri nt közzétett eljárásrendnek megfelelően, 

kizárólag az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően valósulhat meg. (Elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx). A regisztrációt követően a rendszerbőlletölthető az Általános 

Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. sz. mellékletét képező "Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról" (a továbbiakban: Csatlakozási n~latkozat) cím ű dokumentum, melynekeredeti, 

aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldemény!<ént kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 

továbbiakban: T ámogatáskezelő) részére. Körjegyzőségek esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a 

N~latkozatot. Figyelem! A nem regisztráltönkormányzatok részéről beküldött, nem az EPER-Bursa rendszerből 

kinyomtatott, nem a határidőre megküldött Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem fogadja ell 
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A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2012. október 15. (postabélyegző) 

k önkormányzatnak a Csatlakozási n~latkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a 

korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen n~latkozatot. A Csatlakozási n~latkozat visszaküldése önmagában nem 

jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek 

odaítélésérő l. 

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához az a települési önkormányzat, 

amelyet a Minisztérium a 2012. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az 

ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt. 

k ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2012. október 15-én kiírják a pályázatot a 

jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú 

pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek 

bővítésére illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat 

elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat 

tartalmazhalják. A pályázati ki írások szövegezésében segítségükre lehetamellékelt ajánlott szöveg, amelytől azÁSZF 

6. és 7. §-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni. 
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KOORDINÁCIÓ 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 

megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el. 

A Támogatáskezelő elérhetősége: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 

1054 Budapest, Báthory utca 10. 

Tel.: (1) 882-6876; 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: WVNI.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő - mint 

pályázatkezelő szervezet- a felelős. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

10032000-00285128-30000003 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 

intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére -támogatást kap. 

Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 

abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói 

jogviszonyt A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett- egyik szakon 

nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami 

felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. 
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-----------

A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet és a 

2013. évi Általános Szerződési Feltételek alapján 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartand ó határidöket azÁSZF 2. sz. mellékletét képező 

"Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára" cím ü dokumentum tartalmazza. 

Önkormányzati ösztöndijrész: 

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják a Támogatáskezelő 

számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét. Az utalás határidejét az ÁS?F 

19. §-a tartalmazza. 

2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül nem 

nyilvános - jelszóval hozzáférhető - felületen tájékaztalja a felsőoktatási intézményeket az adott 

félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik 

ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben tájékoztalják a Támogatáskezelőt, hogy 

me ly hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás. 

3. A Támogatáskezelő a beérkezetttámogatási összegeket akifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) 

szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási 

intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos 

támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára. 

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése "A" típus ú pályázó esetében legkorábban 

március, "B" típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási 

intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak. 

5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az 

intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az 

ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de 

a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles 

visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára. 

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati 

ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára Az 

önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére - nem Bursa Hungarica 

támogatás jogcímen- mégis folyósilja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást. 

Intézményi ösztöndijrész: 

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rend ben 

intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára. 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 
2013 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

'TEST-TENDER-A-0004' 

TEST -TENDER-A-0004 

"A" típusú pályázati űrlap 
a 2012/2013. tanév ll. és a 2013/2014. tanév l. félévére vonatkozóan 

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges me/lék/etekkel a lakóhely szerinti települési 
önkormányzatnál201 2. november 15-ig sz íveskedjen benyújtani ~f,IY:. ~r:g,,(ieti, aláírt példányban. 

Alapadatok: 

Önkormányzat neve: 

Vezetéknév: 

Keresztnév: 

Adóazonosító jel: 

Születési hely: 

Születési idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

E-mail cím: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma: 

Tagozat: 

Finanszírozási forma: 

Neptun azonosító: 

ETR azonosító: 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
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Szociális adatok- központi: 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _______ Ft 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó házas: igen l nem 

A pályázó gyermeket nevel: igen l nem 

Gyermekeinek száma: ___ fő 

A pályázó önfenntartó: igen l nem 

A pályázó eltartott: igen l nem 

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: fő 

A pályázó szülei elváltak: igen l nem 

A pályázó szülei különváltak: igen l nem 

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül , 

A pályázó árva: igen l nem 

A pályázó félárva: igen l nem 

A pályázó gyámolt: igen l n 

A pályázó fogyatékossággal élő: 

A fogyatékosság megne~~~~'~, mérté 

e: (ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, 

A van l nincs 

A munkanélküli: van l nincs 

légiumi ellátásban: igen l nem 

A pályázó naponta iri'gázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen l nem 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

Szociális adatok - kiegészítő 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 
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A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 
benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak 
megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy: 

a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támog 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való · / sultság 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

b) a Támogatáskezelő személyes adataimat 
való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 

c) a felsőoktatási intézmény hallgatói lilJirlll~•zol'lYO 

önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

d) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
szükséges mértékben törté 
támogatásra való jogosultság 

Kelt.: ................ . 

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp 

és a támogatásra 

·_:;;J;{; 

Ht1irioaa1táslke2·előrl~k. illetve a támogató 

adataimnak azonosítás célja érdekében 
pályázat lebonyolítása, valamint a 

bbításához. 

pályázó aláírása 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 
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