
"B" TIPUSU PALYAzATr t<tiR A.s

Siimeg Vf ros Onkormf nyzata az Emberi Erdforrf sok Miniszt6riumfval egyiittmiikiidve, az

5112007. (III.26.) Kormfnyrendelet alapjfn ezennel kiirja a2019.6vre a

B u rs a FIu n ga rica Fels 6 o ktat{ s i 6 n ko rm iny zati O sztii n d ij p 6ly tzatot fels 6 o ktat{s i

a

I

tanulmdnyokat kezdeni kivd n6 fiatalok szfrmfr a, tisszh an gban

a nernzeti felsoolctat6sr6l szol6 2011 . evi CCIV. torvdny
a felsool<tat6sban r6szt vevo hallgat6k jLrttat6sairol es az 6ltalr"rl< fizeterrd6 egyes terit6sel<r6l sz6lo

5112007. (lff . 26.) Korm. rendelet
a Nerrrzeti Kozszolgdlati Egyetemrol, valamint a l<ozigazgat|si, renddszeti 6s l<atonai

felsooktat6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CXXXII. torvdny
a Nemzeti I(ozszo196lati Egyeternrol, valamint a l<ozigazgatini, rend6szeti es katonai

fels6oktat6sr6l sz6l6 2011. dvi CXXXI. torvdny egyes rendelkezdseirrek vdgrehajt6s5r6l sz616

363 1201 l. (Xll. 30.) I(orm. rendelet
a szoci6lis igazgat6srol 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993, 6vi III. torveny
az 6llarhintaft6sr6l szolo 2011. dvi CXCV. torvdny (a tov6bbiakban: Aht.)

az |llarri"tdztart6sr6l sz616 torvdny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368120l I . (XII. 3l .) Korn. rendelet (a

tov6bbial<ban: Avr.)
Magyarorsz6g lrelyi cinl<orm6nyzatai16l szolo20l L evi CLXXXIX. torv6ny

a polg6rok szerldlyi adatainal< 6s lal<cimdnel< nyilv6ntart6s6rol sz616 1992. evi LXVI. torveny

az elel<tronikLrs i.igyirrt6zds 6s a bizalrri szol96ltat6sok 6ltal6nos szabdlyai16l sz616 2015.6vi
ccxxll. rci|veily
az elel<tronil<r-rs iigyirrt6zds rdszletszab6lyai16l szol6 45112016. (XII. 19.) Korrn. rendelet

az inform6ci6s onrendelkezdsijo916l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz616 201 l. 6vi CXII. torv6ny
a Bi.inteto Torvdnyl<onyvrol sz616 2012. evi C. torv6ny (Btk), adatvddelrni rendell<ez6sel<

vonatkoz6 rerrdell<ez6seivel.

l. A pflyizat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktat6si Orrkorm6nyzati Osztondijrendszer (a tov6bbial<barr: Bursa Hungarica

Osztondijrendszer) celja az esdlyteremt6s 6rdek6ben a h6tr6nyos helyzetfi, szocidlisan r6szoru16 fiatalok

felsool<tat6sban val6 r6szvdteldnek t6rnogat5sa. A Bursa Hurrgarica 0sztondijretrdszer tobbszintLi t6mogat6si

rendszer, arnelynek pdnzi.igyi fedezetek6rrt h6r'om forrds szo196l: a telepiil6si onltortr6nyzatol< 6ltal nyfjtott
t6rrogat6s; a megyei onkorm6nyzatok 6ltal nyfrjtott t6rnogatds 6s a felsooktat6si int6zmdnyi t6mogatfs. Az
osztondijp6lydzattal kapcsolatos adatbizis-l<ezeloi, koordin6ci6s, a telepiil6si 6s megyei osztondijjal

lcapcsolatos pduzkezel6si feladatokat az Emberi Eroforr6s T6rrrogat6skezelo (tov6bbial<ban: T6mogat6skezelo)

vegzi, nlg az elbir6l6si feladatokat az osztondij ptiyttzathoz csatlal<oz6 telepLildsi es megyei onl<orn6:nyzatok

l6tj6k el.

A Bursa Hungarica Fels6oktatdsi 6nkorrn:lnyzati 6sztiinrlijrendszer jogszab6lyi hftte16iil o

felsfioktntrisbnn rdsz,t vevd hnllgottik.juttatdsnirril 6s az dltnluk.fizetendd egyes tdrltdsekr(il sz,dl6 51/2007'

(III. 26.) I{orm. rendelet ds o nemzeti.fels6oktntdsrdl szdld 2011. dvi CCIV. tdrvdny szolg6l.

2. Pilyfz6k hiire

A Bursa Hungarica Osztondijban az 5112001. (ilI.26.) I(onr6nyrendelet 18 $ (2) bel<ezd6se alapj6n kizdrolag
a telepiil6si onkolm6nyzat teriilet6n 6lland6 lakohellyel (a tov6bbial<ban: lal<6hely) rendell<ezok

r6szesiilhetuek. [A KormSnyrendelet ,,6lland6 lak6hely" fogalma a pol96rol< szerldlyi adatainak ds lal<cimdnek

nyilv6ntart6s6r6l sz616 1992. 6vi LXVI. torvdny ,,lak6hely" fogalrn6nak feleltetlreto trreg, atlelyet a p|lyitzo a

lakcirnk6rtySj 6val tr"rd igazol n i.l

Az osztond ilp|lyt'vatra azol< a telepiil6si iinkormf nyzat teriilet6n lal<6hellyel renclelkez6, h6trdnyos

szocirilis helyzetti fi atalol< j e lentkezhetnel<, alti l< :



a) a201812019. tan6vben utols6 6ves, 6retts6gi el6tt 6ll6 l<iiz6piskol6sok;

vagy

b) fels6fokri v6gzetts6ggel nem rendelhez6, fels6ohtatisi int6zm6nybe m6g felv6telt nem nyert
6retts69izetteh;

es a201912020. tan6vt6l kezcltid6en felsooktat6si intezmeny l<eretdbeq teljes ictejii (nappali munharend)
alapfokozatot 6s szakkdpzettsdget eredm6nyezo alapkepzesben, osztatlan kepz6sben vagy felsooktat6si
szakk6pzdsben kivS.nnak r6szt venni.

Nem r6szesiilhet iisztiindijban az a p6lyhz6, aki:
- a Magyar Honv6dsdg ds a rendvddehni feladatot ell6t6 szervek hivat6sos 6s szerz6ddses 6llorn6nyir

hallgat6ja
- dol<tori (PhD) I<dpz6sben vesz rdszl
- kiz|rolag kiilfdtdi intdzmennyel 6ll hallgat6ijogviszonyban 6s/vagy venddghallgat6i l<6pzdsben vesz

r6,szt.

A pdlyrizdh kiiziil csal< azok r6szesiilhetnek dsztiindijban, al<ik a 2019. 6yi fels6ol<tatdsi felv6teli
eli6rrisban el6sziir nyerneh felv6telt fels6oktat6si int6zm6nybe,6s tanulmf nyaikat a201912020. tan6vben
t6nylegesen meghezdil<.

3. A pfly[zat benyrijt6s:inah m6dja 6s hatdrideje

A p|lyhzatbead6shoz a Bursa Hurrgarica E,lel<tronilcus P|lyfnatl<ezeldsi ds Egyi.ittmiikoddsi Rendszerben (a
tov6bbial<barr: E,PER-Br"rrsa rendszer) egyszeri pfiyhzoi regisztr6ci6 sztiksdges, melynel< eldrdse:

h-t-tp-rllburse-ena!.hu/palyltxrl-r:b-e-Lepsp.x

Azol<ap|lyinok, akik a kor6bbi pfiydzati 6vekben regisztr6ltak a rendszerben, 116r nem regisztr'6llratrral< fijra,
ok a rnegl6vo felhaszn6l6ndv 6s jelsz6 birtol<6barr l6phetnel< be az EPER-Bursa rendszerbe. Arrennyiben
jelszavul<at elfelejtett6l<, az Elfelejtett jelsz6 fLrnkci6val k6rhetrrek frj jelsz6t. A p|ly|zoi regisztr'6ci6t vagy a

bel6p6st l<ovetoen lehetsdges a p|lyizati adatok rogzit6se a csatlakozott cinkorm6nvzatol< p|,lyfnoi rdszdre. A
szerrr6lyesesp6|y6zatiadatokellerrorz6s6t,rijgzitesetkovet6errapii:tfzatifir|a@a
telepiildsi onl<orm6nyzatn6l kell benyfrjtaniul< a piiyitz6l<nak. A p|lyfnat csak a plJyhzati kiir6sbarr
meglrat6rozott csatoland6 nell6kletekkel egy|itt drvdnyes. A p6lytnati l<iirSsban meghat6rozoft valarnely
nrell6klet hi6ny6barr a p6ly6zat formai hib6snak minosLil. A benyrljtott p|lyinatol< befogad|sfrt az
onl<orrr6nyzat koteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott p|lydzatol< a bfr'6latban nerrr

vesznel< r6szt.

A p6lyinat riigzit6s6nek 6s az iinkorm fnyzathoz tiirt6nri benyriit:isf nak hatf rideje:
2018. november 6.

A p|lydzatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, vdglegesitve, ounan l<inyorntatva, ala[rva l<izdrolag a

lak6hely szerint illetdl<es telepi"il6si onl<orm6nyzat polg6rrnesteri hivatal6n6l kell benyirjtani.

A pflyfzat kiitelez6 mell6kletei:

1. Igazolis a piiyin6 6s a p6lyfz6val egy hdztartfsban 6l6k egy f6re jut6 havi nett6 jiivedelm6rril.

2. A szoci6lis rriszorults6g igazoldsdra az alfbbi ol<iratok:
. hat6s6,gi bizonyitvdny apalytzoval egy h|ztarl|sban 6lol< szdm6r6l;
. 6vod6s/ isl<ol6s korf testvdr"(el<) esetdn az 6vodai neveldsi jogviszonyra, az iskolai tanLrloi

.iogviszonyra vorratl<oz6 6vodai/ iskolai igazolSs(ok), hallgatoijogviszony igazol6s felsool<tatdsi
hallgatoi jogviszonyban 6l16 testvdrrol



munkan6lklili sziilo(k), gondviselo(k) esetdn a rnegyei rnunl<aiigyi kozpont igazol6sa(i);

6,rvalfel|rva pfily6zol< eset6rr a halotti anyakonyvi kivonat m6solata;
elv6lt szijlok esetdn a vdl6st kimond6 hatht'ozat m6solata;

a rendszeres gyerrnekvddelmi kedveznidnyben r6szesiilo pdlyhzok eset6ben a jogosr,rltsrigot

nreg6I I ap it6 hatfrozat rn6soIata.

tartos betegsdgrol I<i6llitott szakorvosi igazol6s;

rokhantsdgr6l a NRSZH szal<v6lem6nye.

Ap|lyhzati iirlap csak a fent meghatirozott hiitelez6 mell6kletel<hel egyiitt 6rw6nyes, valamely mell6klet
hi6nydban a piJyflzat formai hib6snak min6siil.

Esv hdztartdsbnn dl6k: a pdlydzd dllando lakdhelye szerinti lakdsban dletvitelszeruien egyiittlak6, ott
bejel entett vagy tartdzkoddsi hellyel rendelkezci szerudlyek.

.Idveclelent:
A szocidlis igazgatdsr6l 6s szocidlis elldtdsoltt"6l sz6l6 I993. ivi IIL torvdnlt 4 ! (l) bekezdds a) pontja alapian
az elismert koltsdgekkel 'ds o befizetdsi kotelezettsdggel csokkentett

- aa) a szem6lyijovedelerrrad616l sz6l6 1995. dvi CXVII. torvdny (a tov6bbial<ban: Szjatv.) szerint
nreghat6rozott, belfoldr6lvagy kiilfold16l szarrnazo - nlegszerzett - vagyorri 6n6l< (bev6tel), ide6rtve

a Szjatv. l. sz6mir mell6klete szerinti adomentes bevdtelt, ds

- az a bevdtel, amely utdn az egyszeriisitett vdllalkozoi ad6r6l, a kisadozd vdllalkozasok tdteles

ad6jdr6l ds a kisttdl/alati ad6r6/ szolo torudny, va4! az egyszer[isitett koztehen,iseld.si

hozzdjarulasr6l sz6lo torudny szerint ad6t, illene hozzdjdruldst kellJizetrti.

Elismert kiiltsdsnek mincisiil a szenftlyi jovedelemad1rdl sz6l6 torvdnyben elismert koltsdg, valamint a rtlercft
tartdsd{j. Ha a ntagdnszentdly az egyszeriis[tett vdllalkoz6i ad6 vagy egyszertisitelt kozteherviseldsi

hozzdjdrrids alapjdul szolgiil6 bet,dtelt szerez, a bevrjtel csokkenthetri a szerudlyi iovedelemad6r6l sz6l6

torudny szerint elismert kaltsdgnek mincisillci igazolt kiaddsokkal, ennek hidnydban a bevdtel 40o4,-dttal. Ha a
mezdgazdasdgi cistermelci ad6dt,i cisternteldsbdl szarmaz1 bevdtele nem tdbb a kistermelds drtdkhatdrdndl
(illen,e ha rdszdre tdntogatdst foly1sitottak, annak a folyositott tdntogatdssal novelt osszegdndl), akkor a

bevdtel csokkenthetd oz igazolt koltsdgekkel, tovdbbd a bevdtel 40%-dnak ruegfelelci osszeggel, vagy a bevdtel

B 5%-dnak, il letdleg dllaltenydsztds esetdn 9 1%-dn ak me{el el ci osszegge l.

Befizetdsi kbtelezettsdgnek ruincisi:il a szemdlyi jdvedelemado, az egltszertis[tett vdllalkozdsi ad6, a

nngdnszenftl)tt terhelci egltszeriisftett kozleherviseldsi hozzdjarulds, egdszstigilgti hozzdjdrulds ds jdruldk,

egdszsdgiigyi szolgdltatirsijdru16k, ry)ugdijjdrLrldk, nyugdtjbiztos{tdsi jaruldk, ntagdn-nyugdijpdnztdri tagd[i is
t t tutt kavol I al o i i ar ul ik.

Nem minds iil idvedelemn ek

a) a rendkh,iili teleptilisi tdruogatds, a lakdsfenntartdsi tdntogatds, az ad1ssdgcsdkkentdsi tdntogatd's,

ttcrlamint a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiaddsok viseldsdhez, a gy6gltsssvkiaddsok viseldsdhez ds

a lakhatasi kiaddsokhoz kapcsol6d6 hdn"aldkot felhalmoz6 szemdl)tek rdszdre ry)Litotl telepiildsi
tdmogatds,

b) a rendk{viili gyermehtddelmi tdntogatds, a gyerntekekvddelrueircil ds a gtdmrigyi igazgata,srol szo16 I997.

dvi XXXL torvdny (a tovabbiakban; Gyvt.) 20/A. $-a szerinti tdmogatds, a Gyvt. 20/8. $-dnak (4)-(5)

bekezddse szerinti p6tldk, a nevelcisziilSk szdmirrafizetett neveldsi dij ds kiilon elldtmdnlt,

c) az an)tasdgi tdruogatds,

d) a tizenharntadik havi nyugdli ds a szdpkorilak jubileurui iuttatasa,

e) a szerudlltes gondoskoddsdrt fizetendd szeru6lyi tdritdsi dij megdllapitirsa kivdleldt el a stilyos

mozgirskorldtozott szentdlyek pinzbel.i kozlekeddsi kedvezmdnltei, cr vakok szemdlyi idraddka ds cr

-fo g),otu ko t t ir gi t irtn o ga / d s,

"f) a fogad| szervezet dltal az bnkdntesnek kiilon tontdny alopjdn biztositotl juttatds,

g) az alkalmi nttnkavdllal6i konytvel tortdnci munkat,dgzdsnek, az egyszerilsitetl foglalkoztatdsrdl sz6l6

tort)dny alapjdn firtdnri ntunkavdgzdsnek, valantint a termdszetes szemdlyek kozott az ad6rendszeren
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a

a

a

a
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kiv[ili keresettel iarrS .foglalkoztatd,sra ttonatkoz| rendelkezdsek crlapjan hdztortdsi rutmkara ldresiren
munkat;egzdsre irdttyul6 jogtti57611y keretdben tortdnd matkat,dgzdsnek (a tottitgfiio116on; haztartasi
nrunka) a havi ellendrtdke,

h) a hdzi segitsegnyiljms keretdben tdrsadalmi gondozdsdrt kapott tiszteletcllj,

i) az energiafelhaszndldshoz nyujtott tdmogotds,

.i) cr szocidlis szovetkezet valamint a kozerdekii nyugdijas szovetkezet oregsdgi nyugclfjban t)cty dtnleneti
bdnyfi52 idraddkban rdszesiilS tagja dltal a szovetkezetben t)dgzett tet,dkerytsrjg ellenertekekent
nteg,szerzett, a szemdlyi jovedelenmdrir1l ,sz6l6 torvdny alapjan ad6mentes bet,dtel,

k) az dlehtitelszer[ien lakott ingatlan eladasa, valanint az dlehtitelszerr,ien lakott ingatlanonfenndltri ttag,toli
drtdkiijog dn"uhdzdsa esetdn az eladott ingatlan, illetve dtruhdzott vagyoni drtdkii jog ellendrtdkdnui oro,
rdsze, arnelybcil. az eladdst vagy dn^uhdzast kovetri egy dven beliil az elad6 \,ogy dtruhdzo sajat, vagy kozeli
hozzdtartoz6ja dletuitelszerii, t|rytleges lakhatdsdnak cdtjrit szotgdtd ingatlan \)agy t)agyotri drtdk{i jog
t, as drlds dra keriil s or,

l) az elengedett tartozas, illetve a ntegszfint kotelezettsdg, ha a tortozds elengeddsere t)agy a kotelezettsdg
ntegszi|ndsdre a terrudszetes szerudbtek acl1ssdgfendezesi eljardsdban, tottdbbd koziizerui ,szolgdltatds
szolgdllat6jo, illen,e pdnzilgyi intdzntdny dltal, az adds megelhetd,sdl t,eszdbteztetd szocicilis he/1,ze1s n7ir77
keriil/ .sor.

4. Arlal l<ezel6s 
:

A pLlytzo p|lydzata benyfjt6s6val biintetojogi felelossdget v6llal azert, |rogy az EPER-Bursa rendszerben
rogzftett, a p|lytzati irrlapon 6s u-relldkleteiben az 6,ltala feltiiutetett adatol< a val6s6gnal< megfelelnek.
TLrdorrr6sr-rl veszi, hogy anennyiben a pftlydzati iirlapon 6s rnell6kleteiben nern a val6s6gnak megfelelo
adatokat tiintet fel, irgy a Bursa Hungarica Osztdndijrendszerbdl p6lytnatal<izarl"tato, a rnegitdlt tdmogat6s
visszavonhat6.

A p6lytno pSlydzata benytjt6s6val

a) hozz|jfuul ahltoz, hogy a p6ly6zati rirlapon rogzlteu. szemdlyes adatait a p|lydzatot l<iir6 teleptilesi
onkornr6nyzat nyilvdntart5sba vegye ds azokat a rregyei dnl<orm6nyzat ds a T6mogat6sl<ezelo r6,szere_
l<izdrolag az osztondijp6lyAzat lebonyolit6sa es a tdrnogat6sra val6 jogosults6g ellen6rzdse cdlj6b6l -
6tadja, illetoleg az osztondij idotartama alatt rnaga l<ezelje;

b) ltozzhifuul ahhoz, hogy a T6mogat6skezelo szendlyes adatait az osztondijp6lyftzat lebonyolit6sa ds a
tdmogat6sla val6 jogosLrlts6g ellen6rz6se celj6b6l az osztondij idotarlama alatt kezelje;

c) hozz|jdrul ahhoz, hogy a felsooktat6si irrt6zrrr6nybe torl6rro felv6teli jelerrtl<ezese eredrldny6r'ol a
fels6oktat6si inforrn6ci6s rendszer miil<odtet6s66rt felel6s szerv a T6mogat6skezelonel<, illetoleg a
t6m o gat6 on korrn 6nyzatn al< t6j dko ztatlst nyirj tson ;

d) hozzAjhrul ahhoz, hogy a felsooktat6si int6zm6ny lrallgat6ijogviszorry6r6l a T6nrogat6skezelonel<, illetrre
a t6 n o gat6 o rr korrn 6 uyzahr ak t6j 6l<o ztathst nyfrj tsorr,

e) hozz|jtrul tov6bb6 a pfilyfzhskor rendelkezdsre bocs6tott szerndlyes adatainak az azonositds cdlja
drdekeben sziiksdges rn6rt6l<ben tortdn6 l<ezelesel'tez ds az osztoriijp|ly6zat lebonyolit6sa, valar.r-rint a
t6n-rogat6sra val6 jogosults6g ellen6rzese celj|bol tort6n6 tov6bbit6s6hoz.

A pftlytzok biintetojogi feleloss6giik tLrdat6ban kijelentik, hogy a pitlyftzati irrlap benyirjt6sal<or felsofol<ir
vegzettsdggel nem rendell<eznel<, felsooktat6si intdzrndnybe mdg nem nyefiel< felvdtelt.
5. A pily:izat elbirilisa

A be6rkezett p|lyAzalol<at az illetdkes telepiildsi onl<ornr6nyzat bir6lja el 2018. december
6-ig:

a) Az elbir|I6 onl<orm6.r1yzat a plly|zokal hi6nyp6tl6sra szolithaLja fel a fonnai ellenorzds es az elbir6l6s
sot'6n, az onkorm6nyzat 6ltal meghat6rozott hatdridoben, arnely azoubau nem l6pheti Iul a pillyfnalok



onl<orm6nyzati elbir6l6si hat6ridej6t. Az orrkormdnyzar hi6nyp6tl6st csal< olyan dol<umenturrrol<ra k6rltet
be, anrelyekerapiiyf,zati kiir6sban feltiintetett. A hi6nyp6tl6si hat6rido: B nap;

b) az osztond(j elbfr6l6sa kiz616lag szoci6lis r6szorLrlts6g alapjtn, a ptiydzo tarrulm6nyi eredmeny6tol
fiiggetleniil tort6nik. Az elutasft6s indokldsahdnt nem jelolhetok meg olyan ol<ok, anelyel<et a formai
ellen6rz6s vizsg6l 6s azon megfelelok6nt lettek megjelolve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett, ner.r.r a rendszerbol nyomtatott p6lytnati iirlapon, a hat6ridon
tfrl benyirjtott, vagy formailag nem megfelelo p|lyhzatokat a bir6latb6l l<izhrja, ds kiz6r6s6t irilsban

indokolja;

d) nrinden hat6ridon beliil benyirjtott, formailag megfelelo p|lyhzatot 6rdenrben elbi16l, es donteset

ir6sban indol<olja;

e) csak az onkormdr-ryzat teriiletdn lak6hellyel rendelkezo p6lyfnol<at rdszesitheti t6nrogat6sban;

f) azelbir|ltts sor6n korra, fajra, nerlre, borsziure, felel<ezeti vagy vil6gn6zeti hovatartoz6sra, tanr-rltrdnyi

erednr6nyre tekintet n6ll<iil, kizdrolagapitly/zo szoci6lis r6szorults6g6nak objektiv vizsg|latfira tel<intettel
j6rhat el,

A p6lyhzo azellt[riilo szerv dcint6se ellen fellebbezdssel nern 6lhet, a pAlyhzati dontds ellen 6rderlben nincs

helye jogorvoslatnal<, A t6mogat6i dorrtdsre vorratl<oz6an nerr lehet benyirjtani l<ifogAst, fellebbezest,

anennyibeu az nern -iogszab6lys6fto, nem iitkozik a p6lySzati kiir6sba.

A t'B' tipusir osztondijasol< szoci6lis r6szorLrlts6gat az onl<ornanyzat 6vente egyszer jogosLrlt es koteles

feliilvizsg6lni. Amennyiben azosztondijas a szoci6lis r6szorults6g vizsgfiata sor6tr az onl<orm6uyzat eltal k6rt

igazol6sokat nem bocs6tja rendelkez6sre, vagy az onkorrn6nyzattal a vizsgSlat sor6u az egyiittrntil<od6st egyeb

m6don l<ifejezetten rnegtagadja, az onl<orm6nyzat az osztondijas szoci6iis r6szorults6gS:nal< nlegszr-int6t

velelmezi, azaz azosztondijas osztondijdt elvesziti. A telepi.il6si onl<ormdnyzat ebberr az esetben hat6rozatban

rendell<ezik a t6urogat6s visszavon6s6r6l. A hatarozat csal< a megllozatalitt l<ovet6 tarrr"rlrnArryi fdldvtol hat6

hatSl lyal ltozltato meg.

A felsooktat6si iut6zmenybe jelentkezok sz|tnilra rnegit6lt tdrnogat6st az onkornr6nyzat visszavonhatia abbarr

az esetben is, ha az osztondijas elkoltozik a telepiil6si 6nl<orm6nyzat teriiletdrol. A teleplilesi onliornr6nyzat

ebberr az esetberr hat6r'ozatban rendell<ezil< a tdrnogat6s visszavotrAsdr"ol. A hatdrozat csal< a nreghozataldt

koveto tanulrr6nyi fel6vtol hato hatdllyal hozltato meg.

6. Ertesit6s a p6ly 6zati diint6s16l

A telepiil6si onkolm6nyzat a rneghozott dont6sdr6l ds arrrrak indolcdr6l 2018. decernber 10-ig az EPER-Bursa

rerrdszeren kereszttilelel<tronikusan vagy postai [rton l(iildott levdlben 6rtesiti ap6'ly6zol<aI.

A Tfrrogat6skezelo az onl<orm6nyzati dont6si list6k 6rl<eztet6s6t kQvetoen 2019. jartnitr 1B-ig ertesiti a

telepiil6si dnl<orm6nyzatol< 6ltal nem t6mogaLott pitlyttzokat az onkorrrr6nyzati dont6srol az EPER-Bursa

rendszeren ker"esztii l.

A T6nrogat6skezelo az elbirttlits ellenorzdsdt es az intezmenyi osztond ijr6szek rreg6llapit6s6t l<ovetoert 2019.

nr6rcius B-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztLil 6rtesiti a telepiil6si onl<ornrdrtyzat 6ltal t6mogat6sban

rdszesitett pillyhzol<at a Bursa Hr-rngarica osztorrdij teljes osszeg6rol 6s az osztondij-folyositAs mod.j616l.

A p6lyin6 a fels6ol<tat6si int6zm6ny felv6teli diint6s16l sz6l6 hathrozata v^gy 
^z 

Oktatdsi I{ivatal
besorolfsi hat|rozata rnisolat6nak megkiilcl6s6vel kiiteles 2019. augusztus 3l-ig a Tfmogat6skezelo
r6sz6re bejelenteni, hogy a 201912020. tan6vben rnelyik fels6ol<tatfsi int6zm6nyben kezdi meg

tanrrlm6nyait. Tovdbb{ a piJyin6l<iiteles nyilatkozni arr6l, hogy a 2019. 6vi fels6ol<tatrisi felv6teli 6vet

megel6z6en nyert-e felv6telt fels6oktatdsi int6zm6nybe. Az a pillyiz6, aki 6rtesft6si kdtelezetts6g6nelt

nem tesz eleget, az iiszttindij foly6sitrlsf b6l 6s az iisztiindfj rendszer kiivethez6 6vi forclul6j6b6l l<iz6rhat6.

Amenrryiben a "B" tipLrsir p6ly6zat sor6u t6mogat6sban leszesiilo osztorrdijas a t6nlogat6s idotartarrra alaft

sikeresen p6lytrzll< "A" tipusfr osztondijra, "B" tipusfi dsztondijAt automatil<usan elveszti.



7. Az lsztdndij foly6sitisfnah felt6telei

Az dsztiindij-foly6sit6s felt6tele, hogy a tdmogatott p6lyirz6 hallgat6i jogviszonya a201912020. tan6v els6
f6l6r'6ben megfeleljen a p|ly|zati kiirisnah. Amennyiben a trlmogatott piiyitz6 hallgat6i jogviszonya
nem fefel meg a piiyd.zati kiirfsnak, a tdmogatott az iisztiinclijra val6 jogosultsig6t elveszfti.

Az cjsztondij csak azol<ban a h6napolcban keri-il foly6sit6sra, amelyel<ben a p|lytvo beiratkozott, aktfv
j ogv i szon nyal rerr del l<ez6 hal l gat6j a a felsool<tat6s i i ntdzm6nynel<.

A felsooktatd.si int6zmdnyel<nel< az osztondij kifizet6st rlegelozoen az osztcindijra val6 jogosultsdgot a nenrzeti
felsooktat6sr6l sz6l6 20ll.6vi CCIV. torv6ny B5/E. $ (3) bel<ezddsdben ds a 112. $ (9)-(10) bel<ezddseben
foglaltal< fi gye lembevdtel6vel kel I meg6l lap itan ia.

Azol<ban a h6napol<ban, atrelyekben a hallgat6 hallgat6ijogviszonya sziinetel, vagy nem felel rleg apitly1zaLi
kiir6s felteteleinel<, l<ivdve, ha az a foly6sit6s elso fdl6ve, az osztondij foly6sit6sa - a foly6sit6s
vdghat6ridej6nek n6dosit6sa ndlkiiI - teljes egdsz6ben szi.inetel.

8. Az iisztiindij foly6sft6sa

Az osztondij id6tartarrra 3x10 h6nap, azazhat egyur6st l<oveto tanulrn6nyi fdl6v:
a 20 | 9 12020. tandv, a 202012021 . tandv es a 2021 12022. tanev .

Az cisztondij foly6sit6s6nal< l<ezdere a201912020. tandv etso fdldve.

Az dnl<ormdnyzatok egy tanr-rlm6nyi fdl6vre egy osszegben Lrtalj6l< 6t a Tdnrogat6skezelo Bur.sa Hungarica
szdnl|jfua a t6nrogatott hallgat6k othavi cinkorm6nyzati t6mogat6si osszeg6t. A T6mogat6sl<ezelo abeerkezett
cinkormdnyzati osztondijr6szel<et a kifizetohelyel< (felsool<tat6si intezmdnyelt) szerint rljracsoportosftja, rlajd
a jogosLrlt hallgat6l< ut6n tov6bbutalja a l<ifizeto felsoolctatdsi int6zrn6nyel<hez abban az esetben, ha a
fels6oktat6si int6zn6ny a lrallgat6l< jogosults6g6t visszaigazolta, 6s az onl<orm6 nyzat uLalasi l<otelezettseget
teljesitve a pontos tdniogatAsi osszeget tov6bbitotta a Tdmogatiisl<ezelo szinl6j6.ra.

Azittt1,zrnetryi 6sztondijr6sz forr6sa a25112007. (lll.26.) Korrn. rendelet lB. $ (3) bel<ezddse 6rlelrndben az
intdzrrr6nyel< ko I tsdgvetds6ben nr egj el6lt e I l<i.i I on itett forrris.

Az osztorrdijat (rnind az 6nkormdnyzati, mind az iut6zmdnyi osztoudijr6szt) az a felsool<tat6si intezrndny
foly6sitja a hallgat6nak, arnelytol a hallgat6 - az iilar"ni I<olts6gvetds terlrdre - a hallgat6ijLrnatasol<at kapja.
Anrerrrryiberr a hallgat6 egy idoben tobb felsool<tatdsi int6znr6nnyel is hallgat6i jogviszonyban all, az a
felsooktatdsi intdzn6ny foly6sitja szanhra az osztondijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgat6i,jogviszonyt. A
felsool<tat6si intdzmdnyel< szerz6ddse alapj6,n foly6, l<ozosen rleghirdetett * egyil< szal(on nent hitdleti, a mdsil<
szal<on hitoktat6, illetve hittandr - kdtszalcos kdpzds eset6ben a hallgato szantara az |llani felsooktat6si
irrt6zm6ny foly6sitia az osztondijaL. A kifizetds el6tt a .jogosLrlts6got, valarnint a hallgat6i jogviszorry
fenrr6l l6s6t az int6nn6ny megvizsg6lj a.

Az osztondij foly6s(t6s6nal< kezdete legkor6bban : 2019. ol<t6ber.
Az onl<ortrdnyzati osztcindijrdsz I<ifizet6se az oszi fdldvekben olct6ber h6napt6l, a tavaszi fdlevel<ben rrdrcius
h6napt6l, de legl<ds6bb a felsool<tat6si int6znrenyhez tdrtdno dtLrtal6st l<oveto elso osztondij-l<ifizetesl<or indLrl,
majd a tov6bbiakbau az cisztoudijfizet6s rendje szerint tortenil<.
Az inteznlenyi osztondijrdsz foly6sitdsa ol<tober, illetve m6rcius h6napbarr kezclodil<, azt a hallgat6i
jr"rftatiisokkalazolros rendben l<elll<ifizetni. Azirfteznt6nyiosztond[jreszlabbanazesetben is l<i l<ell frzetri,l"ta
az orrl<ornrdnyzati osztondijrdsz fedezete nem iill rendell<ez6sre az inlezrn6ny sz6ml6jdn. Az irrt6zmdnyi
6sztondijrdsz fi.iggetlen rrinden mds, a felsool<tat6si int6zmdnyben foly6sitott tirnogat6st6l.

Az elnyerl osztondijat l<ozvetlen ad6- 6s TB-j6ruldkfizetdsi kotelezetts6g nem terheli (l6sd a szemelyi
jovedelerrad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXVII. torvdny l. sz. rnelldl<|et3.2.6.6s 4.11. pond6t).



9, A piiy 6z6k 6rtesit6si l<iitelezetts6gei

Az iisztiindijban r6szesii16 hallgat6 kiiteles az iisztiindij foly6sit6sdnak id6szal<a alatt minden, az
iisztdndij foly6sit6sdt 6rint6 r'iltozis16l halad6lrtalanul (de legk6s6bb l5 napon beliil) irisban 6rtesfteni
a foly6sit6 fels6ol<tatfsi int6zm6nyt 6s a 1'6mogatfshezel6t (1381 Budapest Pf. 1418). A bejeient6st az
EPER-Bursa rendszeren keresztiil kell kezdem6nyeznie. Az 6ftesitesi kotelezettsdget a hallgat6 5 munl<anapon
beltjl koteles teljesiteni az alfrbbi adatok v6ltoz6sakor:

- tanulmdnyokhalasztdsa;
- tanulmdnyoh hely6nek megvdltozfsa @z rtj felsSoktatdsi int6zm6ny, kar, szal<, munkarend,

finansziroz:isi forma megnevez6s6vel);
- tanulmdnyi st:ltusz (munkarend, k6pz6si forma, finanszirozfsi forma) v:iltozdsa;
- szem6lyes adatainah (n6v, lak6hely, elel<tronil<us levelez6si cim) v6ltozdsa.

Az az osztondijas, al<i erlesitesi l<otelezettsegenek elnrulaszt6sa miatt esil< el az cisztcindij foly6sit6s5tol, a

tanr"rlm6nyi felev lezdrtrs6t lcovet6err, legkdsobb jirniLrs 3O-ig, illetve janu6r 3l-ig ki nem fizetett osztondijilra
r.n6r neur tarthat ig6nyt.

Az osztondijas 30 napon beliil koteles a jogosulatlar-u-rl felvett osztondijat a folyosit6 fels6ol<tatdsi intdzrn6ny
rdszdre visszafizetni.

Az osztondijas lemondhataszatn|rarnegit6lt t6mogat6sr6l, amit az EPER-BLrrsa rendszerben l<ezdem6nyezhet

6s az or.rnan letoltheto Lemond6 nyilatkozatot al|irva ds postai [rton, aj6nlott levdlkdnt rnegl<lildve a
T6rnogat6sl<ezel6 ciur6re jelenthet be. A Lemond6 uyilatkozat bekiildds6vel az osztotldijas a nyeftes
osztondijp6lytzatht megsz|inteti , azaza megielolt f6l6vr6l 6s az osztondij tovfLbbi fdldvi r'6szleteir6l is lenrond.

Amennyiben ureg6llapitS.st nyer, hogy a p|lyhzo a p|lyhzatltan nen-r a val6s6gnal< megfelelo adatol<at

szol96ltatta vagy a piily6zati felt6teleknel< egyebk6nt nem felel nreg, t6mogat6sban neur rdszesiilhet neg abban

az esetben sem, ha az osztorrdij elnyerds6rSl sz6l6 t6jdl(oztatint nr6r hezhez vette.

10. Lebonyolft6s

Az osztondijp|lyizatLal hapcsolatos l<ozponti adatb6zis-l<ezel6i, koordindci6s, a telepiildsi ds a rregyei
onkormd:rryzati osztondii-jal l<apcsolatos p6nzkezeldsi feladatokat az Enberi Eroforr6s T6mogat6sl<ezelo lftla

A T6rnogat6skezelo eldrhetos6ge:

Em beri E rdforr:is Tdmo gatiskezelf
Bursa Hungarica Ugyf6lszol96lat

1381 Budapest Pf. l41B
Tel.: (06-1) 550-2100

E-rnai I : bursatd)enet. gor,. lir-t

I ntern et : )v]v\,y.elrl et. gS\:. ltfl ( B u rsa H r"r n gar i ca)

Siimeg, 2018. okt6ber 5.

polg6rmester
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