
|[Fľĺszĺ

ľ rU ( Łĺoś2Td5

Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefváros onkormźnyzatKépviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága 

ĺ

előterjesztő neve: Sántha Péterné alpolgáľmester 
l l ĺ

.. :.|..i ......s2. napirend
ELŐTERJESZTÉS

Humánszolgáltatási Bizottság 2013 . szeptember 3 0-i üléséľe

Targy : Javaslat a Buľs a Hun gaľica oszttindíj p á./ry ánat kiíľás ára

Előterj esztő : Sántha Péterné alpolgármester
Készítette: Dr. Bojsza Kľisztina ügyosztályvezeto, Rókusfalvy-Bodoľ Gergely Humánszolgál-
tatási ÜgyosztáIy
A napirendet nyilvĺános ülésen lehet tĺíľgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeĺu szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Melléklet : páIy tnati felhívások, ütemterv

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmény
A Képviselő-testĺilet 30712013. (Vil.17.) szźĺníhatźrozatában úgy dĺintött, hogy csatlakozika
Brľsa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmáĺyzati osztĺlndíjpáIyźzat 2014. évi foľdulójához,
ameruryiben a páIyźaat kiíľásľa keľül, és évente 3 millió foľint fedezetet biztosít a minimum
1000 Ft, maximum 5000 Ft/hólfő cisztöndíj ťĺnanszirozásacé|jábőI.

Az Emberi Erőforrások Minisztéľiuma megbízásáből' az Emberi Eľőfonás Támogatáskezeló
2013. szeptember 6.án nyilt pá|yźzat keretében meghirdette a Bursa Hungarica osztöndíjpá-
|yźnat 2014. évi fordulój át a hźĺrźnyos helyzehĺ, szociálisan tászoru|ő fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak trímo g atásźr a.

II. Indokolás
Az önkormźnyzatok részétő| a pá|yźzatok kiírásanak hatáľideje: 2013. október |4., emíatt
indokolt, hogy a Bizottság 2013. szeptember 30-i ülésén đĺjntést hozzotlapźiyazat kiírásĺáľól.

III. Jo gszabályĺ ktiľny ezet ismeľtetése
A Képviselő-testület és Szervęi Szervezeti és Mfütjdési Szabá|yzatárő| sző|ő 25120|3. (v .27.)
önkoľmĺínyzati rendelet 4. mel1ék1et2.1.10. pontja a|apján a humánszolgáltatási taryyű - nem
|<lzźrőIagos képviselő-testtileti hatáskörbe tartoző -, önkoľmányzati feladatellátást szolgáIő
pźiyázatok kiírásríľól és a páIytnatok elbíľálásárőI, a páIyázati összegek pá|yazők közötti
meghatéltozásáľól.

IV. Tényállás
A Bursa Hungaľica osztĺindíjľendszer tĺjbbszintű pénzbeli szociális juttatás, tĺĺmogatási ľend-
szet, ame|ynek pénztigyi fedezeteként hiíľom forľás szo|gáI:
( l ) A tel epülé silkerĹil eti önkoľmĺĺn y zatok által nyúj to tt tánlo gatás :

A Bursa Hungaľica osztöndíjľendszeľ célja, hogy a szociális támogatási rendszeľben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtcibb ismeľet birtokában képesek a ľászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az cjnkoľmtnyzat á|talkiírt Buľsa Hungarica Felsőoktatási on-
kormányzati osztöndíjpáIyźzat helyben (az önkormányzatoknál) keľĹit e|bírá|ásra. A támoga-
tás havi ĺisszegét pá|yázőĺlkéntá||apítjamegaz önkormányzat, a minimum összeg 1000 hó/fő.

(2 ) A me gye ii f ő váro si önko rmány zat(ok) által nyúj to tt ttlmo gatás :



A megyei/fővárosi önkormányzattetszoleges összeggelkiegészítheti a telepiilési önkormany-
zat áIta| támogatott pá|yáző vagy pá|yázők számźtta megítélt, települési önkormányzatí forrás-
ból fedęzendő ösztĺindíj összegét.
(az (I) és (2) együtt: ĺinkormanyzati osztondíjrész)

(3) Intézményi támo gatás :

Az Embeľi Erőforľások Minisztériuma a fęlsőoktatásban maĺ tanuló vagy a továbbiakbanta-
nulni kívánó, szociálisarlhźtrźnyos helyzetíĺ ťratalok támogatásźłloz o|y módon kíván hozzźy
járulni, hogy a települési (és a megyei) önkormtnyzat áItaI megtĺ|lapított támogatási összeget

az önkormźnyzatí támogatássaI megegyęző mértékben _ a Minisztérium hivatalos |apjábaĺ
évenként kozzétętt értékhatáľig - kiegésziti. Az intézméĺyi ösztcindíjľész egy főre eső maxi-
muma 5 . 0 0 0 F tl fo lhő . (intézményi ö satindíj ré sz)

Az <jszt<jndíj időtartama:
''A'' típusú páIyazat:10 hónap, azazkét egymást követő tanulmányi félév (a 20|312014. tanév

második féléve és a20I4l2015. tanév első feléve);
''B'' típusú pá|yźzat:3x10 hónap) azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 201412015.

tanév, a20I5l20I6. tanév és a20l6lf017. tanév).

ApáIyázőkkorc:
Az.,Au típusú pá|yázatra azok az önkormanyzat i|Ietékęsségi területén állandó lakóhellyel
renđelkező, hátľányos szociális helyzetíi pá|yázőkjelentkeńetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező a\apképzésben, mesterfokozatot és szalképzettsé-
get eľedméĺyező mesterképzésben' egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokri szakkép-
zésben folytatj rák tanulmĺányaikat.

A 'tB'ł típusú pźiyézatra azok az ĺinkormányzat tęrületén állandó lakóhellyel ľendelkező, hát-

ľarryos szociális he|yzeťĺ (a20|312014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,
illetve felsőfokú diplomával nem rende|kező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pá|yázőkjelentkezhetnek, akik a20I4lf0I5. tanér.től kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejrí (nappali tagozatos) a|apfokozatot és szakképzettséget ered-

méĺyezó alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívannak részt venni. ,,B'' típusí páIyźnatra je|entkezők közĺil csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2014-ben előszĺir nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmanyai-
kat a 20 | 4 l 20 1 5 . tanévben tényle gesen me gkezdik.

Nem részesülhet támogatásbaÍL az apá|yźnó, aki
- kĺizépiskolai akkĺeditált iskolarendszerĺi felsőfokú szakképzésben vesz részt
- aMagyar Honvédség és a fegyveres szeľvek hivatásos és szerzőđéses állománý hallgatója
- doktori (PhD) képzésben veszrészt
- külÍt'ldi íĺtézménrryel ál1 hallgatói j ogviszonyban.

Az öszt<jnđíj e|bírźĺ|ásak'tzźrő|ag szociális rászorultsága|apjźn, apźiyaző tanulmányi eľedmé-

nyétől fi.iggetlenül történik.

A pálilyázatľa tiirténő jelentkezés és a páiyázás folyamata: (Minisztérium által szabott

hatĺíridők)
Az ĺjnkormźnyzatok szźlmáĺa a Buľsa Hungaľica osztöndíjrendszerben va|ő részvétel ĺjnkén-
tes, a ľészvéte|hezregísztráciő és a csatlakozásínyi|atkozat a|áirása szükséges. A csatlakozási
nyíIatkozat beküldési hatáľideje 20|3. októbeľ 1 1.

A Csatlakozásiny1\atkozatvisszaküldése önmagában nem jelent anyagi köte1ezettségvźi|a|ást,

az önkormányzat a benyújtott pźiyźuatok ismeretében dönt atámogatási összegek odaítélésé-



ľől. A csatlakozást kĺjvetően apáIyázatkíírástra a csatlakozott önkormźnyzatjogosult. Apá-
Iyázatokat helyben szokásos módon kell kihirdetni. A pźiyázat kiíľásanak hatáľideje: 20|3.
októbeľ 14.

A páIy ázatok benyúj tási hataľidej e: 2013 . novembeľ 1 5.

v. Diintési javaslat:
Apá|yźzati kiírás szövege kdtött, azonakiíró önkormźnyzatkét helyen vźitońathat:
- meghatórozhatja a szociiílis ľĺíszorultság igazolásĺíľa szolgáló okiratokat,
- valamint apźiyźr;atiiirlap szociális adatok rcvatáttovábbi kérdésekkelegészítheti ki.
A páLyaző Észérő| pźiyázati riľlap kitĺĺltése egyben nyi|atkozatot jelent aľról, hogy az ott sze-
replő adatai a valóságnak megfelelnek.

Mivel apáIyźnatirĺrlapon szeľeplő szociális kérdések, illetve aháztaÍtásban egy főľe jutó net-

tó jövedelem igazolásának kĺitelező volta véleményĹink szerint elegendő bírá|ati szempontot
ad, ezért azokat további kérdésękkel nem javasolom kiegészíteni, valamint mind a páIytző,
mind a Hivatal adminisztľatív teľheinęk csökkentése érđekében a mellékletek kcjľét nem java-
solom kibővíteni.

Javaslom tovźbbá, hogy a T. Humĺánszo|géitatásíbizottsághatáľozzameg a páIyźzatok elbírá-
lásnak pľioritási sorľendj ét az a|ábbiak szeľint:
A döntés során az érvéĺyesenpźiyźnők köZül az a|ábbiakban felsorolt szociális köľülmények
kcĺzött élőket ľészesítse előnyben a következő soĺrendben:
a) akinek családjában az egy főre jutó ĺettő át|agsövedelem a mindenkori öľegségi nyugdíj
legkisebb összegének z50 %-át nem haladjameg,
b) aki árvavagy féIárva,
c) aki valamilyen fogyatékossággal é1 vagy a vele egy háztartásban élők köZĺil valamelyike
taľtósan beteg vagy ľokkant,
d) vele egy lláztutásbarr élő sztilője/gondviselője munkanélktili,
e) vele egyhźúartásban élő eltanottakszźlma3 vagy annál több,
f) gyermeke vaÍL aki apá|yźnóval egy hźntartásbarl éI,
Ha a pá|yźlzőná| az a)-f) pontokban felsorolt szociális körĹilmények kĺjziil Lega|ább haľom
előfordul, tlgy ót fokozottan rászorulónak kell tekinteru, s pá|yźzatźi az elsők kĺlzé kell sorol-
ni.

Apá|yźzatokat az EPER-Bursa számítógépes renđszerbe kell ľĺigzíteni, és l eredeti példaný
benyuj tani a Hivatalba.
A Hivatal ńszérő| a Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály Humlánkapcsolati Iroda fogja apá|yaza-
tokat rangsorolásľa előkészíteni, és a HumźnszoIgá|tatási Bizottság}}|3, decembeľ 14. ĺapjá-
ig biráIja eI a pź/ry azatokat.

Határozati javaslat

. l 20 I 3 év. (IX. 3 0 ). számú humĺĺnszo l gźitatási bizottságí hatát ozat:

A HumránszoIgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. kiírja az e|oteĄesztés mellékl etét képező A típusti és B típusú Bursa Hungarica Felső-
oktatási onkormanyzati osztöndíj pá|yazatot 20|3. október 14-tő| 2013. november
15-ig.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatźĺiďő: f0I3. októbeľ 14.



2. Az I. pont szerinti pá|yázatok elbíľálása során az érvényesen páIyźzok köZül az aIáb-
biakban felsorolt szociális körĹilmények között élőket részesíti előnyben a következő
sorľendben:
a) akinek családjában az egy főľe jutó nettó átlagjövedelem a mindenkoľi öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át nem haladjameg,
b) aki źrvavagy fé|árva,
c) aki valamilyen fogyatékossággal éIvagy a vele egy háztartásban élők köziil valame-
lyike taľtósan beteg vagy ľokkant,
d) vele egy háńartásban élő szülője/gondviselője munkanélkiili,
e) vele egy háztartásban élő eltaľtottak száma 3 vagy annál több,
f) gyeľmeke van' al<ĺ apáIyźnóval egy hánaĺtásban é|,

Ha apźiyázőnźi az a)-Đ pontokban felsorolt szociális kdnilmények közül legalább há-
ľom előfordul, úgy őt fokozottan rászoruIónak kell tekinteni, s pá|yźzatźń az ęlsők kö-
zéke|I sorolni.

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: 2013. december 14.

A dĺjntés végrehajtását végzó szervezetí egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály Humĺĺnkap-
csolati Iroda

A lakosság széles kcjrét érintő dcintések esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata a
ko zzététel mó dj ára : honl ap on

Budapest, 2013. szeptember 27.
ŕ\ ľe !\Đ"fą^\ťüŠf{
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1. számú melléklet

''A'' TĺPUsÚ pÁlyÁznTl KlĺnÁs

Budapest Főváros Vttt. keľület Józsefvárosi onkormányzataz Emberi Erőfor.
rások Minisztériumáva| együttműkiidve, az 5,|l20o7. (lll.26) Kormányrendelet

alapján ezennel kiírja a 2014. évre
a Bu rsa H u n garica Felsőoktatás i on kormányzati osztöndíj pá|y ázatot

felsőoktatási hal|gatók számáľa
a2013120í4. tanév második és a2o1412015. tanév első fé|évére vonatkozóan

1. A pályázatcé|ja
A Bursa Hungarica Fe|sőoktatási tnkormányzati Ösztondíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndĺjrendszer) cé|ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos he|yzetű, szo-
ciá|ĺsan rászoruló fiatalok fe|sőoktatásban va|ó részvéte|ének támogatása. A Bursa Hungari-
ca Ösztondíjrendszer tobbszintű támogatási rendszer, ame|ynek pénzügyi fedezeteként há-
rom forrás szolgá|: a települési önkormányzatok á|ta| nyújtott támogatás; a megyei onkor-
mányzatok á|ta| nyújtott támogatás és a fe|sőoktatási intézményi támogatás. Az ösztondíjpá-
|yázatta| kapcso|atos adatbázis-keze|ői, koordinációs, a te|epülési és megyei ösztöndíj pénz-
keze|ési fe|adatait az Emberi Erőforrás Támogatáskeze|ő (a továbbiakban: Támogatáskeze-
|ő) végzi, mig az e|bírá|ási fe|adatokat az osztöndl1pá|yázathoz csat|akozó te|epÜ|ési és me-
gyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati osztöndíjrendszer jogszabátyi hátte.
réii| a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térÍtésekrő l szó I ó 5 1 /2007. ( l l l. 26,) Ko rm ányren del et szo ! gál.

2. Apá|yázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 5112007 ' (|ll. 26.) Kormányrende|et 18. s (2) bekezdése
a|apján kizárő|ag a te|epü|ési önkormányzat terÜ|etén á||andó |akóhe||yel (a továbbiakban:
|akóhe|y) rende|kezők részesülhetnek' [A Kormányrende|et ,,á||andó |akóhely'' foga|ma a po|-
gárok szemé|yi adatainak és |akcímének nyĺlvántartásáról szó|ó 1992. évi LXV|. törvény,,|a-
kóhe|y'' foga|mának fe|e|tethető meg, ame|yet a pá|yáző a |akcímkártyájával tud igazolni.]

Az osztondíjpá|yázatra azok a települési önkormányzat i|letékességi tertiletén lakóhely.
lye! rende|kező, hátrányos szociális helyzetű fe|sőoktatási hallgatók je|entkezhetnek,
akĺk fe|sőoktatási ĺntézményben (fe|sőoktatási ha||gatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), a|apfokozatot és szakképzettséget eredményezo a|apképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztat|an kép-
zésben vagy fe|sőfokú, i||etve felsőoktatási szakképzésben fo|ytatják tanuImányaikat.

Az osztondĺjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatásitanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatik is. Amennyiben az osztondíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2014/2015' tanév első félévére eső osztöndíj már nem kerĺ'il folyósításra.

Az ösztondĺjra pályázatot nyĹljthatnak be azok a hallgatok is, akiknek a hallgatiijogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szunetel. Az osztondĺj folyisításának
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév másodÍk féIévére a hallgati már beiratkozzon a felsőokta-
tásĺ intézménybe,

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá|yáző, aki=

- középisko|ai akkreditá|t isko|arendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses á||ományú

hallgatoja



- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárő|ag kĹl|fö|di intézménnye| á|| hal|gatói jogviszonyban

Az öszt<ind.ljat minden pályázati fordu|óban újra ke|l pályázni'

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem! Változás a pá|yázás rendjében !

A pá|yázatbeadáshoz a Bursa Hungarica E|ektronikus Pá|yázatkeze|ési és EgyÜttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá|yázói regisztráció szÜk-
séges, melynek e|érése:

htt ps 
: //www. e pe r. h u/e pe rb u rs a/pa I v/pa I vbe I e p. a s px

Azok a pá|yázók, akik a korábbi pá|yázati évben regisztrá|tak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meg|évő felhaszná|ónév és jelszó bĺrtokában |éphetnek be az
EPER.Bursa rendszerbe. Amennyiben je|szavukat e|fe|ejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióvaI
kérhetnek új je|szót. A pá|yázii regisztrációt vagy a be|épést követően |ehetséges a pá|yázati
adatok fe|töltése a csat|akozott onkormánvzatok pá|yázói részére. Apá|yázati űr|apot minden
évben újra fe| kel| tö|teni! A szemé|yes és pá|yázati adatok e||enőrzését és fe|tö|tését követő-
en a pátvázati űr|apot kinvomtatva és aláírva a telepĹi|ési önkormányzatná| ke|| benyújtaniuk
a pá|yázőknak. A pá|yázat csak a pá|yázati kĺírásban meghatározott csato|andó me||ék|etek-

ke| együtt érvényes. A pá|yázati kiírásban meghatározott va|ame|y mel|ék|et hiányában a
pá|yázat formai hibásnak mĺnősü|' A benyÚjtott pá|yázatok befogadását az önkormányzat
köte|es az EPER-Bursa rendszerben igazo|ni. A nem befogadott pá|yázatok a bírá|atban
nem Vesznek részt.

A pá|yázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje:. 2013. november í 5.

A pályázatot papĺľalapon (nyomtatott formában), a lakóhe|y szerint l!letékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pálvázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatásl intézmény által kitö|tött eredeti hallgatóijogviszony.igazolás a
201312014. tanév első félévéről.

Amennyiben a pá|yáző egy időben több fe|sőoktatási intézménnye| is ha||gatói jogviszonyban
á||, pá|yázatában csak azt a fe|sőoktatási intézményt ke|| megneveznie, ame|lye| e|sőként
|étesített ha||gatói jogviszonyt. A fe|sőoktatási intézmények szerződése a|apján folyó, közö-
sen meghirdetett - egyik szakon nem hité|eti, a másik szakon hitoktató, i||etve hittanár - két-
szakos képzés esetében a ha||gató az á||ami fe|sőoktatási intézményt köte|es megnevezni.

b) lgazolás a pá|yázó és a pályázőva| egy háztartásban élők egy főre jutó havi net.
tó jövedelméről.

c) A szociálls rászorultságigazo|ására az alábbi okiratok:

A pá|yázati űrtap csak a fent meghatáĺozott k<itelező mellékletekkel egyt'itt éľvényes,
valamely mel!éklet hiányában a pá|yázatformai hibásnak minősĺ'il.

Egv háztartásban élők: a pályázo lakóhelye szerinti lakásban éIetvitelszerűen egytittlako,
ott bejetentett lakohellyel vagy taĺtozkodási hellyel rendelkező szeméIyek.

Jćjvedelem:



A szociális igazgatásril és szociális ellátásokról szili 1993. évi lll. toruény 4. s 0) bekezdés
a) pontja alapján az elismeĺt koltségekkel és a befizetési kotelezettséggel csokkentett

- a szeméIyi jovedelemadiról szili 1995. évi CXVll, toĺvény szerint meghatározott,
belfoldről vagy küIfoldről származi - megszerzett - vagyoni éĺték (bevétel), ideértve
a jovedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adimentes jovedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerĺisített váIlalkozói adoról, illetve az egyszerűsĺ-
tett kozteheľviselési hozzájárulásróI szóli torvény szerint adót, illetve hozzájárulást
kellfizetni.

Elismert koltséqnek minőstjl a személyĺ jövedelemadiril szili toruényben elismert koltség,
valamint a fizetett taĺtásdĺj. Ha a magánszemély az egysze|Ĺjsílell vállalktszii adó vagy egy-
szerĹisített kozteheruiselési hozzájárulás alapjélul szolgáli bevételt szerez, a bevétel csok-
kenthetŐ a személyijovedelemadóról szili toruény szerint elismert koltségnek minősüIő iga-
zolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adi-
évi őstermelésbőI származo bevétele nem tobb a kistermelés értékhatáránál (illetve ha ré-
szére támogatást folyósítottak, annak a folyosított támogatással növelt osszegénéI), akkor a
bevétel csokkenthető az ĺgazolt koltségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő osz-
szeggel, vagy a bevétel 1í%o-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő osz-
szeggel.
Befizetési kotelezettséqnek minőstjl a személyijovedelemadi, az egyszerűsített váIlalkozási
adó, a magánszemélý terhelő egyszerŰsĺtett kozteheruiselési hozzájárulás, egészségbizto-
sítási hozzájárulás és járulék, egészségtjgyi szolgáltatási járulék, nyugdĺjjárulék, nyugdíjbiz-
tosítási járulék, m agán-nyugdíjpénztári tagdĺj és m unkavállalói járulék.
Nem minőstjl iövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segéIy, a lakásfenntartási támoga-
tás, az adósságcsokkentési támogatás,

2. a rendkívtili gyermel<llédelmi támogatás, a gyermekek védelmérőI és a gyámtigyi
igazgatásról szolo 1997. évi XXXI. toĺvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. $-a szerinti
pénzbelĺ támogatás, a Gyvt. 20/B. $-ának @-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelő-
szülők számára fizetett nevelési dĺj és ktjlon ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugd,lj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodáséĺt fizetendő személyi térĺtési dĺj megállapĺtása kivételével

a sÚIyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli kozlekedési kedvezményei, a vakok
szeméIyi járadéRa és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogado szeryezet által az onkéntesnek ktjlon torvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalii konyvvel torténő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke,

amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló ktjlon jogszabály szerinti ko-
telező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-at nem haladja meg,

8. a házi segĺtségnyÚjtás keretében társadalmi gondozáséĺt kapott tiszteletdĺj,
9. az e n e rg i afel h a szn áI ásh oz ny Újtott tám og atá s.

4. Adatkezelés

Apá|yáző pá|yázata benyújtásáva| buntetőjogife|e|ősséget vál|a| azérŁ,hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pá|yázati űrlapon és mel|ék|eteiben az álta|a fe|tüntetett adatok a
valóságnak megfe|e|nek. Tudomásu| veszi, hogy amennyiben a pá|yázati űr|apon és me||ék-
|eteiben nem a va|óságnak megfe|elő adatokat tüntet fe|, úgy a Bursa Hungarica tsztöndíj-
ren dsze rbő | pá|y ázata kizárhatő, a m eg íté |t tá m o g atás vi sszavo n h ató.

A pá|y ázó pá|y ázata be nyújtásáva l

a) hozzájáru| ahhoz, hogy a pá|yázati űrlapon rögzített személyes adatait a pá|yázatot
kĺíró te|epÜlési önkormányzat nyi|vántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat
és a Támogatáskeze|o részére _ kizárő|ag az ösztond|ŕ1pá|yázat lebonyo|ítása és a tá-
mogatásra va|ó jogosu|tság el|enőzése cé|jából - átadja, i||ető|eg az ösztöndíj időtarta-
ma alatt maga kezelje;

b) hozzĄáru| ahhoz, hogy a Támogatáskeze|ő szemé|yes adatait az osztondíjpá|yázat
|ebonyo|ítása és a támogatásra való jogosultság e||enőrzése cé|jábó| az osztöndíj időtar-
tama alatt kezelje;



c) hozzĄáru| ahhoz, hogy a fe|sőoktatási intézmény hal|gatói jogviszonyárő| a Támoga-
táskeze lő ne k, i | |etve a tá mog ató ön ko rm ányzatn a k tájékoztatást nyújtson ;

d) hozzĄáru| továbbá a pá|yázáskor rendelkezésre bocsátott szemé|yes adatainak az
azonosĺtás cé|ja érdekében szükséges mértékben történő keze|éséhez és az ösztöndíj-
pá|yázat |ebonyo|ítása, va|amint a támogatásra va|ó jogosultság e||enőrzése cé|jábó| tör-
ténő továbbításához.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pá|yázatokat az i||etékes te|epü|ési önkormányzatbírá|ja e| 2013. december 14-
ig:

a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbő| nyomtatott pá|yázati űr|a-
pon, határidőn tú| benyújtott, vagy formai|ag nem megfele|ő pá|yázatokat a bírá|atbő| kizárja,
és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belÜ| benyújtott, formai|ag megfe|elő pá|yázatot érdemben elbírá|, és
döntését írásban indoko|ja;

c) csak az il|etékességi terti|etén |akóhellyel rende|kezo pá|yázókat részesítheti támogatás-
ban;

d) az e|bírá|ás során korra, fajra, nemre, bórszínre, fe|ekezeti vagy vi|ágnézeti hovatarĺozás-
ra, tanu|mányi eredményre tekintet né|kül, kizáró|ag a pá|yáző szociá|is rászoru|tságának
objektív vizsgá|ata alapján járhat e|.

A pá|yázi az e|bírá|ő szerv dontése e|len fe||ebbezésse| nem é|het.

A megíté|t osztondíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az osztöndí-
jas e|kö|tozik a te|epü|ési önkormányzat i||etékességi terü|etérő|. A telepü|ési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról' A határozat csak
a meghozatalát követő tanuImányi fé|évtő| ható hatá||ya| hozható meg.

6. Értesĺtés a pályázati döntésről
A te|epü|ési önkormányzat. a meghozott dontéséről és annak indokáró| 2013. december 20-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztü| e|ektronikusan Vagy postai úton kü|dött |evélben értesí-
ti a pá|yázőkat'

A Támogatáskeze|ő az e|bírá|ás e||enőzését és az intézményi osztöndíjrészek megá||apĺtá-
sát kovetően, 2014. március 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztü| értesíti a te|epÜ|ési
önkormányzat á|ta| támogatásban részesített pá|yázókat a Bursa Hungarica osztöndíj teljes
összegéről és az osztond íj-fo|yós ítás módjáró|.

7. Az ösztondíj folyósĺtásának feltételei

A támogatott ha||gatók ösztondíjra való jogosu|tságát a fe|sőoktatási intézmények a nemzeti
fe|sőoktatásról szó|ó 2011. évi CC|V. törvény 47. $-ában fog|a|tak figye|embevéte|éve|, az
állam á|tal támogatott tanuImányok időtartamára tekintette| álIapítják meg.

PE. ösztöndíj-folyósítás feltéte|e, hogy a támogatott pá|yáző ha||gatói jogviszonya a
201312014 tanév második fé|évében megfe|e|jen a pá|yázati kiírásnak. Amennyiben a támo-
gatott pá|yáző ha||gatói jogviszonya nem fele| meg a pá|yázati kiírásnak, a támogatott az
ösztondíjra va|ó jogosu|tságát az adott fé|évben e|veszíti. Azokban a hónapokban, ame|yek-
ben a ha||gató ha||gatóijogviszonya szunete|, Vagy nem fele| meg a pá|yázati kiírás fe|téte|e-
inek, az ösztöndĺj fo|yósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása né|kü|, te|jes egé-
szében szĹlnetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap , azaz két egymást követő tanulmányi fé|év:
a2013ĺ2014. tanév második (tavaszi), i||etve a201412015. tanév e|ső (őszi) fé|éve.



Az önkormányzatok egy tanu|mányĺ fé|évre egy összegben uta|ják át a Támogatáskeze|ó
Bursa Hungarĺca szám|Ąára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási össze-
gét. A Támogatáskeze|ő a beérkezett onkormányzati osztondíjrészeket a kifizetőhe|yek (fe|-

sőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosu|t hal|gatók után továbbuta|ja
a kifizető fe|sőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a fe|sőoktatási intézmény a
hallgatók jogosu|tságát visszaigazo|ta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét te|jesítve
a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskeze|ő szám|ď1ára.

Az intézményi ösztöndíjrészforrása az5112007. (|l|.26') Korm' rendelet 18. s (3) bekezdése
érte|mében azintézmények kö|tségvetésében megje|ölt e|ktl|önített forrás.

Az osztondíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményĺ ösztöndíjrészt) az a fe|sőoktatási
intézmény fo|yósítja a ha||gatónak, ame|ytő| a ha|lgatő _ az á|lami költségvetés terhére -
támogatást kap. Amennyiben a hal|gató egy időben tobb fe|sőoktatási intézménnyel ĺs ha|l-
gatói jogviszonyban ál|, abban a felsőoktatási intézményben részesü|het támogatásban,
ame|lyel e|sőként |étesített ha||gatói jogviszonyt. A fe|sőoktatási intézmények szerződése
a|apján fo|yó, kozösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
i||etve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az á||ami fe|sőoktatási intézmény
részérő| kaphat juttatást. A kifizetés e|őtt a jogosu|tságot, valamint a ha||gatói jogviszony
fen nállását az intézmény megvizsgá|ja.

Az ösztönd'lj folyós ításána k kezdete leg korábban: 20 1 4. márci us.
Az önkormányzati osztondíjrész kifizetése a tavaszĺ fé|évben március hónaptó|, az oszi té-
|évben október hónaptó|, de |egkésőbb a fe|sőoktatási intézményhez torténő átuta|ást követő
e|ső ösztondíj-kifizetéskor indu|, majd a továbbiakban az ösztondíjfizetés rendje szerint tor-
ténik.

Az intézményi ösztöndíjrész fo|yósítása március, i||etve október hónapban kezdődik, azt a
ha||gatói juttatásokka| azonos rendben ke|| kifizetni' Az intézményi osztöndíjrészt abban az
esetben ĺs ki ke|| fizetni, ha az onkormányzati ösztondíjrész fedezete nem á|| rendelkezésre
azintézmény szám|áján' Fę. intézményi osztöndíjrész függet|en minden más, a fe|sőoktatási
intézményben fo|yósított támogatástó|.
Az e|nyert osztondíjat kozvet|en adó- és TB-járu|ékfizetési köte|ezettség nem terhe|i (|ásd a
szemé|yi jövede|emadóról szó|ó 1995. évi cXV||. törvény 1' sz. me||ék|et 3.2.6. és 4'17.
pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő ha||gató köte|es az ösztöndíj fo|yósÍtásának ĺdőszaka a|att min-
den, az ösztöndíj fo|yósítását érintő vá|tozásró| ha|adékta|anu| (de legkésőbb 15 napon be|ü|)
írásban értesíteni a fo|yósító fe|sőoktatási ĺntézményt és a Támogatáskeze|őt (|eve|ezési
cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A beje|entést az EPER-Bursa rendszeren
keresztü| ke|| kezdeményezniuk. Az értesítési kote|ezettséget a ha||gató 5 munkanapon be|Ül
köte|es te|jesíteni az a|ábbi adatok változásakor:

- tanulmányokhalasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,

megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az az osztöndíjas, aki értesítési kotelezettségének e|mu|asztása miatt esik e| az ösztönd'lj
fo|yósításáti|, a tanu|mányi fé|év |ezárását kovetően, |egkésőbb jÚnius 30-ig, i||etve január
31-ig ki nem fizetett ösztond'ljára már nem tańhat igényt.
Az ösztondíjas 30 napon be|Ü| köteles a jogosu|atlanu| fe|vett osztondíjat a fo|yósító fe|sőok-
tatási intézmény részére visszafizetni.

Az osztöndíjas |emondhat a számára megíté|t támogatásró|, amit az EPER-Bursa rendszer-
ben kezdeményezhet és az onnan |etö|thető Lemondó nyi|atkozatot aláírva és postai úton
megkü|dve a Támogatáskeze|ő címére je|enthet be. A Lemondó nyĺlatkozat bekÜ|déséve| az



ösztöndíjas a nyertes osztöndíjpá|yázatát megszünteti, azaz a megjelö|t fé|évrő| és az ösz-
töndíj továbbifé|évi rész|eteirő| is |emond.

Amennyiben megá||apítást nyer, hogy a pá|yáző a pá|yázatban nem a va|óságnak megfele|ő
adatokat szo|gáltatta Vagy a pá|yázati fe|tételeknek egyébként nem fe|e| meg, támogatásban
nem részesti|het még abban az esetben sem, ha az osztöndíj elnyerésérő| szó|ó tĄékozta-
tást már kézhez vette.

í0. Lebonyolítás
Az ösztondíjpá|yázatta| kapcso|atos központi adatlrázis-kezelői, koordinációs, a te|epÜ|ési és
a megyei onkormányzati ösztondíjja| kapcso|atos pénzkezelési fe|adatokat a Támogatáske-
ze|ő |átja e|.
A Támogatáskeze|ő e|érhetősége:

Em beri Erőforrás Támogatáskeze|ő
Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel. : (06-1 ) 7 95-7 932, 795-7933, 7 95-7 934, 7 95-7 935

E-mail: bursa@emet.gov. hu
I nternet: wvtĺt,v. emet. g ov. h u ( Bu rsa H u ng a rica)
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''B'' TĺPUSÚ pÁlyÁznĺl xlĺnÁs

Budapest Főváros V|lt. kerület Józsefvárosi onkoľmányzataz Emberi Erőfor-
rások Minisztériumáva| Együttműködve, az 5112007. (lll.26) Kormányľende|et

alapján ezenne| kiírja a2o14. évre
a B u rsa H u n g a ľi ca Fe isőoktatás i o n ko rmá nyzati osztö n d'lj pá|y ázatot

felsőoktatási tan u l mányokat kezde n i kívá nó fiatalok számára

1. Apá|yázat célja
A Bursa Hungarica Fe|sőoktatási tnkormányzati tsztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica tsztöndíjrendszer) cé|1a az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo.
ciálisan rászoru|ó fiatalok felsőoktatásban va|ó részvéte|ének támogatása. A Bursa Hungari-
ca Ösztondíjrendszer többszintű támogatási rendszer, ame|ynek pénzugyi fedezeteként há-
rom forrás szo|gá|: a te|epü|ési önkormányzatok á|ta| nyújtott támogatás; a megyei önkor-
mányzatok á|tal nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndĺjpá-
|yázatta| kapcso|atos adatbázis-keze|ői, koordinációs, a te|epÜ|ési és megyei ösztöndíjja|
kapcso|atos pénzkeze|ési fe|adatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskeze|ő) végzi, míg az elbírá|ási fe|adatokat az ösztöndíjpá|yázathoz csat|akozó
te|eptl|ési és megyei önkormányzatok látják e|.

A Bursa Hungarica Fetsőoktatási önkormányzatl ösztöndĺjrendszer jogszabályi hátte.
réül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairőI és az áItaluk fizetendő egyes
térítésekről szól ő 51 /2007. (Il l. 26,) Kormányrendelet szo|gá|.

2. Pá|yázők köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51ĺ2007. (l||' 26') Kormányrende|et 18. s (2) bekezdése
a|apján kizáró|ag a te|epÜlési önkormányzat terü|etén á|landó |akóhellye| (a továbbĺakban:
|akóhe|y) rende|kezők részesü|hetnek. [A Kormányrende|et ,,á||andó |akóhe|y'' foga|ma a po|-
gárok szemé|yĺ adatainak és |akcímének nyi|vántartásáró| sző|ő 1992' évi LXV|. törvény ,,|a-

kóhe|y'' foga|mának fele|tethető meg, ame|yet a pá|yázó a |akcímkáĺ|yĄáva| tud igazo|ni.]

Az osztond l1pá|yázatra azok a települési önkormányzat illetékességi terĺiletén lakóhe|y.
lye! rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je|entkezhetnek, akik:

a| a2013120í4. tanévben utolsó éves, érettségi előtt á!ló középiskolások;

vagy

b) felsőfokÚ diplomával nem ľendelkező, fe|sőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettség izettek;

és a 201412015. tanévtől kezdődően fe|sőoktatási intézmény keretében te|jes idejű (nap.
palitagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező a|apképzésben, egységes,
osztat|an képzésben vagy fe|sőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet öszttindíiban az a pá|yäző, aki:
- középĺskoIai akkreditá|t isko|arendszerű fe|sőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hĺvatásos és szerződéses ál|ományÚ

hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizáro|ag kü|foldi intézménnye| á|| ha||gatói jogviszonyban

A pá|yázők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014.ben előszĺir nver.
nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 201412015. tanévben tény.
legesen megkezdik.
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3. A pá|yázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem! Változás a pá|yázás rendjében !
A pá|yázatbeadáshoz a Bursa Hungarica E|ektronikus Pá|yázatkeze|ési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá|yázói regisztráció sztlk-
séges, me|ynek elérése:

https://wwr,v. eper. h u/eperbursa/palv/palvbelep. aspx

Azok a pá|yázők, akik a korábbi pá|yázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrá|hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és je|szó birtokában |éphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben je|szavukat e|fe|ejtették, az Elfelejtett jelszó funkcĺóva|
kérhetnek új je|szót. A pá|yázői regisztrációt vagy a be|épést követően |ehetséges a pá|yázati
adatok fe|tö|tése a csat|akozott önkormánvzatok pá|yázói részére' A szemé|yes és pá|yázati
adatok e||enőrzését és fe|tö|tését követően a pálvázati űr|apot kinvomtatva és a|áírva a te|e-
pülési onkormányzatná| ke|| benyújtaniuk a pá|yázőknak. A pá|yázat csak a pá|yázati kiírás-
ban meghatározott csato|andó me|lék|etekke| egyĹitt érvényes' A pá|yázati kiírásban megha-
tározott va|ame|y me||ék|et hiányában a pá|yázat formai hibásnak minősĹl|. A benyújtott pá-
|yázatok befogadását az önkormányzat köte|es az EPER-Bursa rendszerben igazo|nĺ. A nem
befogadott pá|yázatok a bírá|atban nem Vesznek részt.

A pä|yázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2013. november í 5.

A pá|yázatot papíralapon (nyomtatott formában)' a |akóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesterl hlvatalánál kell benyújtani.

A pálvázat kötelező me|lékletei:

1. lgazolás a pá|yáző és a pályázőva| egy háztartásban élők egy főre jutó havi net.
tó jövedelméről.

2. A szociális rászorultság igazo|ására az alábbi okiratok:

A pá|yázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
va|amely mel|éklet hiányában a pá|yázat formai hibásnak minősü|.

Eqv háztartásban éIők: a pályázi áIlandi lakihelye szerinti lakásban életvitelszerúen
együttlako, ott bejelentett vagy taľtozkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociáIis ĺgazgatásról és szocÍáIĺs ellátásokrol szoli 1993. óvi lll. törvény 4. s ft) bekezdés
a) pontja alapján az elismeń koltségekkel és a befizetési kotelezettséggel csokkentett

- a személyi jovedelemadiról szóli 1995. évi CXVll. torvény szerint meghatározott,
belfoldről vagy küIfoldről származo - megszerzett - vagyoni éľték (bevétel), ideéľtve
a jovedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adimentes jovedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsĺtett vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsĺ-
teft kozteheruiselési hozzájárulásrol szoli toruény szerint adot, ĺlletve hozzájárulást
kellfizetni.

Elismeľt koltséqnek minősül a szeméIyi jovedelemadóróI szili toruényben elismeft koltség,
valamĺnt a fizetett tartásdĺj' Ha a magánszemély az egyszerĹisített vállalkozói adó vagy egy-
szerűsített kozteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáli bevételt szerez, a bevétel csok-
kenthető a személyijövedelemadóril szili tolvény szerint elismeft koltségnek minőstllő iga-
zolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó-
évi őstermelésből származo bevétele nem tobb a kistermelés értékhatáránál (illetve ha ré-
szére támogatást folyósítottak, annak a folyisĺtott támogatással novelt összegénél), akkor a
bevétel csokkenthető az igazolt koltségekkel, továbbá a bevétel 4?%-anak megfelelő osz-
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szeggel, vagy a bevétel ?í%o-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő ösz-
szeggel.
Befizetési kötelezettséqnek minőstjl a személyijovedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélý terhelő egyszerĹisĺtett kozteherviselési hozzájárulás, egészségbizto-
sítási hozzájárulás és járulék, egészségtjgyi szolgáltatásĺ járulék, nyugdĺjjárulék, nyugdíjbiz-
tosítási járulék, magán-nyugdĺjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül iovedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adoft átmeneti segély, a lakásfenntaĺtási támoga-
tás, az adósságcs okkentési támogatás,

2. a rendkívtili gyermel<llédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
Ígazgatásrol szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: GyVt.) 20/A. $-a szerinti
pénzbelitámogatás, a Gyvt. 20/B. $-ának (4)45) bekezdése szerinti pótlék, a nevelő-
sz(jlők számára fizetett nevelési dĺj és külon ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdĺj és a szépkorÚak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térĺtési díj megállapítása kivételével

a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbelÍ kozlekedési kedvezményei, a vakok
szeméIyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogado szeruezet áItal az onkéntesnek kĺ'jlön toľvény alapján biztosított juftatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói konywel torténő foglalkoztatásnak a havi ellenéĺtéke,

amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaváIlalo ktjlon jogszabáIy szerinti ko-
telező legkisebb munkabérének (minimálbé) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segĺtségnyÚjtás keretében társadalmi gondozáséľt kapott tiszteletdíj,
9. az e n e rg i afe l h aszn ál á sh oz ny (ljtott tám og at á s ;

4. Adatkezelés

A pá|yázi pá|yázata benyújtásáva| büntetőjogi fe|e|ősséget vá||aI azérL' hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pá|yázati űrlapon és me||ék|eteiben az á|ta|a fe|tüntetett adatok a
va|óságnak megfe|e|nek. Tudomásu| veszi, hogy amennyiben a pá|yázati űr|apon és mel|ék-
|eteiben nem a va|óságnak megfe|elő adatokat tüntet fe|, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíj-
re n d sze rbő | pá|y ázata kizárhatő, a m eg íté |t tá m o g atá s visszavo n h ató'

A pá|y áző pá|y ázata be n y újtás á v a| hozzĄáru l a h h oz, h o g y :

a) a pá|yázati űr|apon rogzített szemé|yes adatait a pá|yázatot kiĺri telepÜ|ési onkormány-
zat nyi|vántartásba Vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő ré-
szére _ kizárő|ag az osztondíjpá|yázat |ebonyo|ítása és a támogatásra va|ó jogosu|tság
e||enőzése cé|jábó|- átadja, illető|eg az ösztöndíj időtartama a|att maga keze|je;

b) a Támogatáskeze|ő szemé|yes adataĺt az ösztondl1páIyázat |ebonyo|ítása és a támoga-
tásra való jogosu|tság e||enőzése cé|jábó| az ösztöndíj időtartama a|att keze|je;

c) a fe|sőoktatási intézménybe történő fe|véte|i je|entkezése eredményérő| az oktatási Hi-
vata| a Támogatáskezelőnek, illető|eg a támogati onkormányzatnak tájékoztatást nyújt-
son;

d) a feĺsőoktatási intézmény ha||gatói jogviszonyáró| a Támogatáskeze|őnek, il|etve a tá-
m og ató önkorm ányzatna k tájékoztatást nyújtson,

e) a pá|yázáskor rendelkezésre bocsátott szemé|yes adatainak az azonosítás cé|ja érde-
kében szÜkséges mértékben torténő keze|éséhez és az osztondíjpá|yázat |ebonyo|ítása,
valamint a támogatásra való jogosu|tság e||enőzése cé|jábó| történő továbbításához.

A pá|yázők büntetőjogĺ fe|elősségÜk tudatában kije|entik, hogy a pá|yázati űr|ap benyújtása-
kor fe|sőoktatási intézménybe még nem nyertek fe|vételt'

5. A pályázat elbĺrálása
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A beérkezett pá|yázatokat az i||etékes te|epülési önkormányzatbírá|ja e| 2013. december 14-
ig:

a') az EPER-Bursa rendszerben nem rogzített, nem a rendszerből nyomtatott pá|yázati Űr|a.
pon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfe|e|ő pá|yázatokat a bírá|atbó|kizár-
ja, és kizárását írásban indoko|ja;

b.) minden határidőn be|ü| benyújtott, formai|ag megfe|e|ő pá|yázatot érdemben e|bírá|, és
dontését írásban indoko|ja;

c) csak az i||etékességi terü|etén |akóhe||ye| rende|kező pá|yázőkat részesítheti támogatás-
ban;

d') az e|bírá|ás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fe|ekezeti vagy vi|ágnézetĺ hovatartozás-
ra, tanulmányi eredményre tekintet né|kÜ|, kizáro|ag a pá|yáző szociá|is rászoru|tságának
objektív vizsgá|atára tekintette| járhat e|.

A pá|yázó az e|bírá|ó szerv döntése e||en fel|ebbezésse| nem é|het.

A ||B't típusú osztöndíjasok szociális rászoru|tságát az önkormányzat évente egyszer jogosu|t
és köte|es fe|Ü|vizsgá|ni' Amennyiben az ösztond'ljas a szociális rászoru|tság vizsgálata so-
rán az önkormányzat á|ta| kért igazo|ásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkor-
mányzattal a vizsgá|at során az egyĹittműkodést egyéb módon kĺfejezetten megtagadja, az
onkormányzat az ösztöndíjas szociá|is rászoru|tságának megszűntét vé|elmezi, azaz az osz-
töndíjas ösztondíját elveszítĺ. A te|epü|ési onkormányzat ebben az esetben határozatban
rende|kezik a támogatás visszavonásáról. Ahatározat csak a meghozatalát követő tanu|má-
nyifé|évtő| ható hatá||ya| hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megíté|t támogatást az onkormányzatvisz-
szavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas e|kö|tözik a telepÜ|ési önkormányzat
i|letékességi teru|etérő|. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rende|-
kezik a támogatás visszavonásáró|. A határozat csak a meghozata|át követő tanu|mányi fé-
|évtől ható hatállya| hozható meg.

6. Éńesítés a pályázati döntésről

A te|epu|ési önkormányzat a meghozott döntésérő| és annak indokáról 2013. december 20-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztü|e|ektronikusan Vagy postai úton kü|dött |evé|ben értesĹ
ti a pá|yázikat.

A Támogatáskezelő az e|birá|ás e||enőzését és az intézményi ösztöndíjrészek megá||apítá-
sát követően,2014. március 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztü| értesíti a te|epü|ési
önkormányzat á|ta| támogatásban részesitett pá|yázókat a Bursa Hungarica osztöndíj te|jes
összegérő l és az ösztond íj-fo|yós ítás módjá ró|.

A pá|yáző a felvétell értesítő másolatának megküldésével köteles 2014. augusztus 29.
ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 201412015. tanévben melyik felsőok.
tatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pá|yáző köteles nyilatkozni
arrő|, hogy a 20ĺ4.es felvételi évet mege|őzően nyert-e felvételt felsőoktatási intéz.
ménybe. Az a pä|yázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításábó! és az ösztöndíjrendszeľ következő évifordulójából kizárható.

Amennyibeĺ,l a ,'B'. típusú pá|yázat során támogatásban részesü|ő osztondíjas a támogatás
időtańama a|att sikeresen pá|yázik ''A'' típusú ösztöndíjra, ''B', típusú ösztöndíját automatiku-
san elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj.folyósítás feltéte|e, hogy a támogatott pá|yázó hallgatói jogviszonya a
201412015. tanév első félévében megfe|eljen a pá|yázati kiírásnak' Amennyiben a tá.
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mogatott pá|yáző hallgatói jogviszonya nem fele| meg a pá|yázati kiírásnak, a támoga.
tott az <isztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban keru| fo|yósításra, ame|yekben a pá|yázi beiratko-
zott ha||gatója a felsőoktatási intézménynek.

A támogatott ha||gatók ösztöndíjra va|ó jogosu|tságát a fe|sőoktatási intézmények a nemzeti
fe|sőoktatásról szó|ó 2011. évi CCIV. torvény 47. $-ában fog|altak figye|embevéte|éve|, az
á||am álta| támogatott tanuImányok időtartamára tekintette| á||apítják meg.

Azokban a hónapokban, ame|yekben a ha||gató hal|gatói jogviszonya szünete|, Vagy nem
fele| meg a pá|yázati kiírás fe|téte|einek, (kivéve ha az a fo|yósítás első féléve) az ösztöndíj
fo|yósítása - a fo|yósítás véghatárĺdejének módosĺtása né|kÜl - teljes egészében sztjnetel.

8' Az ösztönd,lj folyósítása
Pę. ösztondíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást kovető tanu|mányi fé|év (a
201412015. tanév, a 201512016. tanév és a 2016120.ĺ7. tanév).

Az osztondíj fo|yósításának kezdete a 2014ĺ2015. tanév első fé|éve.

Az önkormányzatok egy tanu|mányi fé|évre egy osszegben uta|ják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica szám|ájára a támogatott ha||gatók öthavi önkormányzati támogatási össze-
gét. A Támogatáskeze|ő a beérkezett önkormányzati osztondíjrészeket a kifizetőhe|yek (fe|-

sőoktatásĺ intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult ha||gatók után továbbuta|ja
a kifizető fe|sőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a fe|sőoktatási intézmény a
ha|lgatik jogosu|tságát visszaigazo|ta, és az onkormányzat uta|ási köte|ezettségét te|jesítve
a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskeze|ő szám|ájára.

Azintézményi ösztöndíjrészforrásaaz5112007' (|||' 26') Korm. rendelet 18. s (3) bekezdése
érte| mé ben az intézménye k kö ltségvetésében megje|olt e lkÜ | ön ített fo rrás.

Az ösztondíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a fe|sőoktatási
intézmény fo|yósítja a hallgatónak, amelytő| a ha||gatő _ az állami kö|tségvetés terhére -
támogatást kap' Amennyiben a ha||gató egy időben több fe|sőoktatási intézménnye| is ha||-

gatói jogviszonyban á||, abban a fe|sőoktatási intézményben részesÜ|het támogatásban,
ame||ye| e|sőként |étesített ha|lgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján fo|yó, közosen meghirdetett - egyik szakon nem hité|eti, a másĺk szakon hitoktató,
i||etve hittanár - kétszakos képzés esetében a ha|lgató az á||ami fe|sőoktatási intézmény
részérő| kaphat juttatást' A kifizetés e|ótt a jogosultságot, va|amint a hallgatói jogviszony
fenná||ását az intézmény megvizsgá|ja.

Az osztö nd íj fo|yós ításá na k kezdete |eg korábban: 2o1 4. október.
Az onkormányzati ösztondíjrész kifizetése az őszi fé|években október hónaptó|, a tavaszi
fé|években március hónaptó|, de legkésőbb a fe|sőoktatási intézményhez torténő átutalást
kovető e|ső osztöndíj.kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az osztondíjfizetés rendje sze-
rint történik'

Az intézményi osztondíjrész fo|yósítása október, i||etve március hónapban kezdődik, azt a
ha||gatói juttatásokka| azonos rendben ke|| kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki ke|| fizetni, ha az onkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem á|| rende|kezésre
azintézmény számláján' Az intézményi ösztöndíjrész függet|en minden más, a fe|sőoktatásĺ
ĺntézményben folyósított támogatástó|.

Az e|nyert osztondíjat közvet|en adó- és TB-járulékfizetési köte|ezettség nem terhe|i (|ásd a
szemé|yi jovede|emadóról szó|ó 1995. évi cXV|l. törvény 1 . sz. me||éklet 3.2.6. és 4.17 .

pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
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Az ösztöndíjban részesülő hal|gató köte|es az ösztöndíi fo|yósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósĺtását érintő változásró| haladéktalanul (de legkésőbb í5
napon belül) íľásban értesĺteni a fo|yósító felsőoktatásl intézményt és a Támogatáske.
zelőt (í38í Budapest PÍ. 1418|' A beje|entést az EPER-Bursa rendszeren keresztü| ke||
kezdeményezniük. Az értesítési kote|ezettséget a ha||gató 5 munkanapon belü| koteles te|je-
síteni az a|ábbi adatok vá|tozásakor:

- tanu!mányokhalasztása;
- tanulmányok he|yének megváltozása (az új felsőoktatásl intézmény, kar, szak,

m u n karend, finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkaľend, képzési forma, finanszírozásiforma) vá|tozása;
- személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az az osztondĺjas, aki értesítési köte|ezettségének e|mu|asztása miatt esik e| az osztöndíj
fo|yósításától, a tanu|mányi fé|év |ezárását követően, legkésőbb június 30-ig, i||etve január
31-ig ki nem fizetett osztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az osztöndíjas 30 napon be|til köte|es a jogosulat|anu| felvett ösztondíjat a folyósító fe|sőok-
tatásĺ intézmény részére visszafizetni.

Az ösztondĺjas lemondhat a számára megíté|t támogatásró|, amit az EPER-Bursa rendszer-
ben kezdeményezhet és az onnan |etö|thető Lemondó nyi|atkozatot a|áírva és postai Úton
megkü|dve a Támogatáskeze|ő címére je|enthet be. A Lemondó nyilatkozat bekÜ|désével az
ösztondíjas a nyertes osztöndíjpá|yázatát megszünteti, azaz a megje|ö|t fé|évrő| és az ösz-
tönd,lj további fé|évi rész|eteirő| is |emond.

Amennyiben megá||apĺtást nyer, hogy a pá|yázi a pá|yázatban nem a va|óságnak megfele|ő
adatokat szo|gá|tatta Vagy a pá|yázati fe|téte|eknek egyébként nem fe|e| meg, támogatásban
nem részesĹj|het még abban az esetben sem, ha az osztöndíj e|nyerésérő| szó|ó tájékozta-
tást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztond|ŕ1pá|yázatta| kapcso|atos központĺ adatbázis-kezelői, koordinációs, a te|epü|ési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcso|atos pénzkeze|ési fe|adatokat az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő |átja e|.

A Támogatáskezelő e|érhetősége:

Em beri Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest Pf. 1418
Tel. : (06- 1 ) 7 95-7 932, 7 95-7 933, 7 95-7 934, 7 95-7 935

E-mail: bursa@emet.gov. hu
lnternet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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2. száĺmű melléklet

AłÍalános Szenódési Feftételek 2. sz. nel!éklete

BURSA HUNGAR|CA FELsŐoKTArÁsl oľxoRMÁNYZATl oszľoľoĺĺpÁlyÁzĺĺ
ÜľrľvlrrRv

A TELEPÜLÉS| És MEGYEI oNKoRMÁNYZAToK szAMÁRA

ľłATARIDo JTEVEKEIiIYSEG
śzäkášz:'APJ]iLl l'(llRAsA.TqL A.VEG|.EGE9.:TĄM0GATAS|..IISTAK.E|KESZ|ĺESE|G ' .' '..' '..'

2013. oi<tóber 11'

A csatłakozni kívánó te|epülésĺ önkormányzat regiszträl a Támcgatáskeze|ó á|ta|
üzeme|tetett eĺektľonikus páĺyázatkeze|ő rendszerben (EPER.Eursa ľendszer)' és az
onnan kinyomtaiott Csatlakozási nyi|atkozatot (1. sz. me||ék|et) a|áĺrva (polgärmester
vagy jegyző aláĺrásával) visszajutta$a a Támogatáskeze|i részére, s ĺgy a Bursa
Hungarica Fe|sőoKatásĺ Onkormányzati Osztönd$pályázat 2014' évi foľdu|ójänak
résztvevőiévé vä|ik,

2013. ol<tôber 14.
A csatlakozott te|epÜ|ésĺ ĺinkormánpat kivja a pá|yázatokat ("A" és ,'B" 

tipus
együttesen),

2013, ol<lober 21.

A www.emet'gov'hu interneĺes o|da| ,,Bursa Hungarica" o|da|án a 
"cśat|akozott

te|epülések" menüpont alatt megtekinthető a 2014, évi pá|yazatĺ Íordu|ihoz
csat|akozott teleoĺj|ések Iis|áia.

2013. oktiber 21.
Az indoko|ť mé|tányossági csat|akozási kére|mek beérkezése a
TámogatáskezeIihoz.

2413. november 4.
A fe|sÖoktatáséľt és tudornánypo|itikáért fele|Ős he|yettes államtitkár dönt a
csat|akozás uti|agos elfogadásáró| szóló mé|ĺányossägi kéreImekrô|, és döntéséĺőĺ
ha|adék1alanuI taiékozt'atia a Támooatáskazelöt.

24fi. novenber L
A Támogatáskeze|ő elekkonikusan értęsĺti az éľĺntett önkoľmányzatokat a
feIsőoktatásért és tudománypo|ĺtikáéń fe|e|ős he|yettes á|lamtitkár dĺ}ntéséróĺ.

2013. november 1 5.

A pá|yázatck benyújtásának hatáńdeje.

2013. noveni:er 22.

A megyei önkoĺmányzat visszajuĺ1atja a |i/inisztérjum és a megyei önkormányzat
között kötendő 2014' évi Megá||apodás ĺit egymássa| szó szerini megegyező, aláĺrt
pé|dänvát a Támooatäskeze|ő részére.

2013. december 14.
A telepii|ési önkormányzat az EPER-Bursa 1endszerben érkeáeti, e|ĺenőzi, elbhálja
a beérkezett pálvázatokat, és bĺralati döntését a rendszeĺben róozíti'

2013. decenber21.

A te|epii|ési tinkormányzat a. támogatoÍt és a nem támogatott, va|amint a
bíľálatból kizárt pá|yźuók eredeti döntési |istáit a kcite|ezó me||ék|etekkeĺ együti
e|íuttatia a Támoqatáśkeze|ő részére'

2013, decembeĺ20'

A Íe|epti|ési önkormányzat a .po|gärmesteri hivaÍal hiľdettĺtábĺáján és a he|yben
szokásos módon nyi|vánosságra hoza a Bursa Hqngariea Feĺsóqktatásĺ
onkoĺmányzati Ösziöndĺjpá|yázat keretében álta|a nyújtott támogatások összesített
adatait' és az EPER.Buľsa ĺendszeren keresztü| e|ekłronikusan Vagy postai úton,
hásban értesíii a pá|yazikat dön1éséľől. va|amint döntésének indokłásáró|.

2014' janu:ár 24'
A megyei ĺinkormányzatmeghoua és ĺogzíti döntésétaz EPER.Buľsa rendszeľben,
továbbá erre az idtípon{ra az á|tala támogatottak döniési listĄát e|juttatja a
Támoqatáskezelőhóz,

2014. ianuár 31. A Támooatáskezę|ĺĺ éĺtesĺti a nem iámoqatolt oálvázókat'

2014. nárcius21.
A Támogatáskezelő éńęsÍti az "An és ''Bl tĺpusú |ámogatásban részesĺtett pá|yázókat
a Bursa osztöndĺi telies havi összeoéró|.

2014' március 21 '

A Tämogatáskezelő az EPER.Bursa rendszer tinkormányzatĺ fe|ü|etén keresztü|
értesiti a telepĹi|ési és megyei önkormányzatokat az á|ta|uk támogatásban ľészesĺtett
pá|vázók Bursa ösztóndiĺának te|ies havi ĺjsszeqéről.

ZJ



2a14. március 25'
az EPER.Buľss ľendszcr intézménvĺrr Ialí|LłgatasKez.erc az trHEH.EuľÜs l,endszcr intézményi Íelt]|etén keľeszlül

tájékoztatja a fe|sôokĺaĺási intézményeket az adott fé|évňen Bursa Hungaricá

eső ;

20í4. január 31.

2014 nárciusátil

2014' .A'' típusú;
2013.',B'. típusú;
20í2. .'B.'típusú;

201ĺ. "B"

részére uta|ható át az 5 havi
beérkezett

A Íe|sőoktatásĺ intézmények ô
p1dsz9ĺ intézményife|ü|etén keresáü|tájékoztatják a Táĺnogitáskeze|őt, hcgy meły !

2014, március 31

n14' áĐrilÍś n

(feĺsóoktatási ĺntézmények} szeĺint újracsoportosĺtja' majd ä jogosuĺt hallgatik ńán
továbbuta|ja a kifizetö fe|sőoktatásĺ intézrĺényekhez abban az eseiben, ha az
önkormányzat minden ĺámogatott után a pontos támogatásĺ összeget áiutaĺta a
Támo gatáskezelő számIaszámáĺa'
Aąesedéresösżt

20Í4. máĺus 10. Az esecékes osztĺindíirészek kifizę!ése azffi
.v t+. Junus lu.

2014, jÚĺius 31.

Az esedeKes osztondĺjreszek ki.|lzeĺése az aŕŕa jogbsu|t hallgatoEąszera

iaffifuła.*m
(amennyĺben a feĺsöoktatásĺ iniézmény.töĺ már vjsszaéľkezteŕ) az éĺintett te|epú|ési
és meoveĺ r!nkor mánvł aÍoknak

2014' auguszĺus 31.

A teĺepÍi|ési és megyei önkoľmányzątokffi
{5. havi} önkormányrati támogatási össlegeket a Támogatáskezető
számĺaszáĺnáľa az a|ábbĺ łisztöndíjasok vonatkozásában:- 2014'.A.típusti;

- 2014' ''B'. típusú;. 2013. ''B'. tĺpusú;- 2012'.'B'' típusú.

2014, szeptembeľ 15.
A Támogatáskezę|ő az reĺn.aursa
tájékoztatja a fe|sőoktatási ĺntézményeket az adott té|évben Bursa Hungaľica
ösztönd íjban ĺészestl|ő ha||gatókľó|.

2014. október 1

A feJsőoktatási iĺ11ézpények

ry1.dszer intézményiíeĺtiletén kďesztÜ|tájékoztatják a Támogätáskeze|öt, hogy me|y
ha|lgatók részéĺe uta|hatri át az.Q havi önkormányzäti tämoga1ás.

2014' oktôber

A Támogatáskeze|ő a bgérkezett tamoga@
iíe|sőoktaiási intézmények) !z!{n! újĺacsoportosítja, majd á jogosu|t hal|gatók uián
továbbuta|ja a kiÍizetö feĺsőoktatási intézményekhez áĺĺań iz .esetbjn, ha az
Önkormányzat minden 1ámogatott után a pontos támogatási összeget átuta|ta a
Támogatáskezełő számlaszámára' :

2a14, október 10.
A íelsőok'tatásĺ intézmények az esedékes
hal|qatók részéľe.

átutalják az aľra jogosu|l

Az esedékes ĺisztöndíjĺészek kifizetése az arra

2015. január,ĺ0' Ą1 .esedékes ösztondijrészek kiRzetese@
fé|sőokiatási intézményekben, amennyiben ezek2014 decemberében nem keľüĺtek
kĺfizetésre.

A Támogatáskeze|ő visszauta|ja a ki nem Íizethető tlnkormányzati ösztöndijrészeket
az érintett telepü|ési és megyeĺ ônkormányzatoknak.
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