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TÁJÉKOZTATÓ-iskolakezdési támogatás

2017. augusztus 14.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 14-én rendkívüli ülést tartott. A testületi ülésen az alábbi 
napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:

Elsőként arról döntött a képviselő-testület, hogy a Belügyminiszter által 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I/9. 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása jogcím alapján pályázati igényt nyújt be. Az 
igényelt keménylombos tűzifa mennyisége 40 erdei m3, melyhez a 
szükséges önerőt, bruttó 50800,- Ft összegben biztosította. Következő 
döntésében a képviselő-testület bruttó 280 000 Ft pótelőirányzatot 
biztosított az igényelt szociális célú tűzifa Balatonvilágos településre 
történő szállításának költségére.
Ezt követően második napirendként a Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 
gazdasági vezetői feladatok ellátására szóló megbízás tárgyában hozott 
237/2017. (VII.17.) számú határozatát a jogviszony kezdő időpontja 
vonatkozásában módosította és a kezdő időpontot 2017. szeptember 20. 
napjában állapította meg.
Harmadik napirendként kedvezményesen értékesített lakótelket érintő 
kérelem tárgyalását követően döntésében hozzájárult, hogy a 
Balatonvilágos Barackos utca 7. szám alatti, 303/31 hrsz-ú ingatlanra, az 
ingatlan tulajdoni lap III. RÉSZ 2. sorszám alatt Balatonvilágos Község 
Önkormányzata javára 4.800.000 Ft helyi támogatás és járulékai erejéig 
bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására 3. pontban bejegyzett 
elidegenítési, és terhelési tilalom bejegyzéseket követő ranghelyen 
kerüljön bejegyzésre jelzálogjog a Fundamenta Zrt. javára 10.000.000 Ft 
és járulékai erejéig, valamint azoknak biztosítására elidegenítési és 
terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba. Egyben döntött arról, hogy 
nem járul hozzá az Önkormányzatot megelőző ranghelyen jelzálogjog 
bejegyezéséhez (ranghelycseréhez), a hozzájárulás kizárólag az 
Önkormányzatot követő ranghelyre vonatkozik.
Negyedik napirendként a képviselő-testület megtárgyalta a Magyar 
Szörf Szövetséggel a balatonvilágosi 295/1 helyrajzi számú vízparti 
önkormányzati tulajdonú területen található „Nádfedeles Vendégház” 
elnevezésű felépítmény használata, felújítása és azt követő bérbevétele 
tárgyában létrehozandó megállapodás feltételeit, majd együttműködési 
szándékát fejezte ki a Szövetséggel. A döntésben felkérte a Szövetséget, 
hogy a szerződéstervezet végleges, döntésre alkalmas változatához 
szükséges részletes műszaki tartalmat és részletes költségvetést 2017. 
szeptember 5. napjáig küldje meg az Önkormányzat részére. Felkérte 
továbbá az Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a határozat és a 
tárgyban rendelkezésére bocsátott iratanyag alapján a bérleti szerződés 
tervezetét készítse el és küldje meg 2017. augusztus 25. napjáig az 
alábbiak szerint:
a bérlet időtartama 2 év 3 hónap +17 év 9 hónap opcionálisan biztosítva 
(a fix bérlet 2019. december 31. napjáig meghatározva, előbérlet 
lehetősége a 2020. január 1. napjától fennmaradó időszakra 
biztosítandó);
a bérlő a bérbeadó részére biztosítja/átengedi a bérlemény használatát 
évente a július 15. napjától augusztus 20. napjáig tartó verseny-
időszakban különös tekintettel az évente megrendezésre kerülő Falunap 
időszakára, mely évente 4 nap igénybevételt jelent július hónap második 
hétvégéjén (2018. évben július 6. péntek reggeltől 9. hétfő reggelig, 
2019. évben július 12. péntek reggeltől július 15. hétfő reggelig);
a bérlő biztosítja továbbá a helyi civil szervezetek szokásos programjai 
szervezésének időpontjában a használatot a következők szerint: évente 
(július-augusztus hónapban, az előző pont szerint átengedett 
időszakban);
Mozdulj Világos Sport Egyesület használatában maradnak a jelenleg is 
használt helyiségek;
a bérbeadó a felépítmény használatához 10 db parkolóhelyet biztosít az 
épület mellett a szerződés mellékletét képező helyszínrajzon kijelölt 
területen;
a felújítás munkálatait az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr 
folyamatosan ellenőrzi, az elvégzett munkálatokat leigazolja, az egyes 

tevékenységek befejeztével beszámol a 
bérbeadó felé;

a felújítás teljes befejezését 
követő 10 napon belül a 

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkájáról
műszaki ellenőr által leigazolt, jóváhagyott, lebonyolított átadás-
átvételről szóló jegyzőkönyvet és a munkálatokra vonatkozó számla-
másolatok egy-egy fénymásolati példányát bérlő átadja a bérbeadó 
részére, ezen iratanyag a bérleti szerződés elszámolásának részét képezi;
a munkálatok kezdő időpontja: 2017. október 1., befejező időpontja: 
legkésőbb 2018. április 1. napja;
a Szövetség által 2017. március 26., illetve 2017. augusztus 3. napján 
közöltek szerint nyáron egy hétre szörf oktatást szervez balatonvilágosi 
gyermekek részére, együttműködik a helyi civil szervezetekkel, 
közösségekkel, oktatási intézménnyel, a helyi utánpótlás nevelés 
érdekében;
a felújítás a korábbi egyeztetések során a Szövetség által 2017. május 1. 
napján közöltek szerint a következő munkálatokat tartalmazza: - 
fűtésrendszer megújítása a kazán és a radiátorok cseréjével, - teljes 
nyílászáró csere, - konyha, mosdók és társalgó felújítása a földszinten, - 
az emeleten 5 szoba kialakítása saját fürdőszobával -az emeleti szint 
klimatizálása; a bérleti díj éves mértéke bruttó 1,8 millió Ft, melyből a 
felújítás értéke évi 1 millió Ft összeggel kerül elszámolásra.
Következő döntésében a napirendhez kapcsolódóan jóváhagyta a 
jelenlegi bérlő Aliga Hotels Kft., a Multibaal Kft., a Magyar Szörf 
Szövetség és az Önkormányzat között létrehozandó „Együttműködési 
megállapodás a Balatonvilágos belterület 295/1. helyrajzi szám alatt 
felvett ingatlanon lévő Vendégház ingatlanrész jövőbeli hasznosításával 
kapcsolatos együttműködés keretfeltételeiről” elnevezésű okirat 
tervezetét a határozat mellékletét képező tartalommal.
Ötödik témaként előirányzat biztosításáról döntött a GEVSZ intézmény 
költségvetésében az orvosi rendelőben található MINILABOR 
karbantartásának költségéhez bruttó 100.000 Ft összegben.
Utolsó napirendként a képviselő-testület megalkotta a Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendeletét és az 
iskolakezdési támogatás igénybevételének feltételeit módosította. A 
17/B. § (1) bekezdés módosított rendelkezései alapján az idei tanévtől a 
támogatás már nem csupán tankönyv számla benyújtásával vehető 
igénybe: iskolaszer – így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai 
viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág, 
stb.) – vásárlására vonatkozó számla is mellékelhető a kérelemhez. 
A benyújtás határideje alap- és középfokú oktatásban részt vevő diákok 
esetében továbbra is a tanév első napját követő 60. nap: ebben a tanévben 
2017. október 30. napja. 
(A feltételekről részletesen a Világosi Hírmondó előző lapszáma adott 
tájékoztatást, valamint megtalálható a honlapon, ahonnan kérelem 
nyomtatvány letöltésére is van lehetőség: www.balatonvilagos.hu 
Aktuális menüben.) 
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek tárgyalása 
érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés keretében a 
képviselő-testület lakásbérleti ügyek tárgyalását folytatta le: egy lakás 
esetében tudomásul vette a bérleti szerződés felbontását, majd döntött   – 
korábbi testületi döntés végrehajtásaként – szolgálati lakás 
biztosításáról, végül lakásigény elutasításáról.
A képviselő-testület munkaterv szerinti soron következő ülését 2017. 
szeptember 18-án tartotta – 1. A 2017. évi pénzügyi terv I. féléves 
teljesítése, 2. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2016. évi 
közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója és 3. Vegyes ügyek 
napirendekkel – melyről a Világosi Hírmondó következő számában 
adunk tájékoztatást.

A következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. 
november 20., Napirendek: 

1./ 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámoló

2./ 2018. évi költségvetési koncepció
3./ A 2018. évi fejlesztések
4./ A 2018. évi munkaterv javaslat előterjesztése
5./ Vegyes ügyek

Kuti Henriett
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 

2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormány-
zatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, 
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos 
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az 
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető 
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll  hallgatói 
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz 
részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell 
pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
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Kyokushin Karate Tagtoborzó

kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában 
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, 
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 intézményt köteles 
megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- . . . 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat 
határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti 
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített 
vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes 
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy 
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 

fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról 

szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az 
egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt 
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, 
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási 

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

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése 
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány,

c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 

juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 

díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,

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

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,

i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a 
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként 
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel,

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

célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, 
ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezé-
si eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 
s zo lgá l t a tó j a ,  i l l e tve  pénzügy i  i n t ézmény  
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális 
helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget 
vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a 
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
 

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag 
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az 
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az 
ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormány-
zat bírálja el 2017. december 7-ig:

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra 
szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az 
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely 
azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati 
elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak 
olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati 
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 

rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

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

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti 
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem 
élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye 
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet 
benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem 
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban 
az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési 
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben 
az esetben határozatban rendelkezik a támogatás vissza-
vonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak 
indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák 
érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az 
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi 
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. március 9-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést 
megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra 

belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának 
célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor

belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának 
célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor
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való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a 
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya 
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az 
ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének 
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév: 
a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. 
tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmé-
nyek) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az 
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát 
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét 
teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a 
Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények 
költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés 
terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató 
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja 
számára az ösztöndíjat, 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 számára az állami felsőoktatási intézmény 
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, 
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény 
megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. 
március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben 
március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de 
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve 
október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt 
abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény 
számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden 
más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 

pontját).

9. A pályázók értesítési 

kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és 
a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 
Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a 
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor:

tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új 
felsőoktatási intézmény, kar, szak, 
megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus 
levelezési cím) változása.

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

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére 
visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, 
amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, 
ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére 
jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az 
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a 
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is 
lemond. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban 
nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha 
az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600 E-mail: bursa@emet.gov.hu

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

Balatonvilágos, 2017. szeptember 28.

Fekete Barnabás 
polgármester
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Meghívó

Elhunyt:

Anyakönyvi hírek

Emléküket megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!

w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

Hirdetés

KÉP

CIKK
Hova menjünk csavarogni?

Zumba

Nemzeti Ünnep
Emlékezzünk együtt az 
1956-os forradalomra

A Balatonvilágosi Mészöly Géza
 Általános Iskola tanulóinak 

megemlékezése

Szeretettel várunk mindenkit!

2017. október 20-án 
14 órakor az iskola tanulói számára

16 órakor községi rendezvény
a Kultúrházban

A megemlékezés után fáklyás felvonulás 

Barna Béla 2017.08.27-én 75 évesen
József Attila u. 140.

Fung András 2017.09.06-án 47 évesen
Barackos u. 1.

Viszt Ferenc 2017.09.06-án 76 évesen
Ady Endre u. 13/A.

Boros Eszter 2017.08.23-án
Édesanyja: Kiss Ilona
Édesapja: Boros Péter

Nyitvatartás
Rózsakert ABC

Értesítem kedves vásárlóinkat,
hogy üzletünk 

2017. november 7-től 14-ig 
zárva lesz.

Nyitás 2017. november 15-én 6 órakor.

Köszönjük, hogy megtiszteltek eddigi bizalmukkal!
Várjuk önöket újra!

Üdvözlettel,
Molnár János
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Fehér-partok Turisztikai Egyesület Balatonvilágos

KÉP

KÉP

Jótékonykodás és jó tevés

Sokat gondolkodtam mostanában azon, hogy hogyan 
fogadjam el azt, hogy jó dolgokat, segítséget kapok 
olyan emberektől, akiknek én még nemhogy soha nem 
segítettem, de még nem is találkoztam velük 
életemben. Talán mindenki úgy érez, ha ilyen történik 
vele, hogy mivel érdemeltem én ezt meg és majd 
hogyan fogom egyszer meghálálni. Aztán rájöttem 
arra, hogy lehet, hogy soha nem lesz erre lehetőségem 
és ez így van rendjén. Ha belegondolok, hogy 
hányszor van olyan, hogy úgy teszünk emberekért, 
akik számunkra idegenek vagy egy ügyért, ami minket 
közvetlenül nem is érint, akkor a fenti kérdésemre már 
meg is kaptam a választ. Amikor mi segítünk 
másoknak, azért tesszük, mert ez egy ösztönös dolog 
és jó esetben természetes (de akár tanulható / 
tanítható) és nem a hála motivál minket. Aztán egyszer 
csak eljön az idő, amikor nekünk lesz szükségünk 
másokra és akkor majd nemvárt helyekről kapjuk a 
megoldást, támogatást.
Szeptemberben két olyan esemény is történt 
községünkben és a Balatonvilágoson élő emberekkel, 
ahol jó cél érdekében lehetett dolgozni, sportolni.
Az egyik ilyen esemény a Fehér-Partok Turisztikai 
Egyesület által szervezett Községi nagytakarítás volt, 
amiről Kecskés István, szervező írt néhány fontos 
gondolatot:
Balatonvilágos is csatlakozott a Te szedd országos 
mozgalomhoz a Fehér-partok Turisztikai egyesülettel 
karöltve. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy minden 
egyes kis cselekedet, amit teszünk a környezetünkért, 
globálisan szebbé teszi bolygónkat. Csak egy 
szemetet, ha felveszel a földről és kidobod a kukába, 
már tettél a Földért.
Nagy elszántsággal vágtunk neki szeptember 17-én 
bográccsal, alapanyaggal felszerelkezve, azonban 
aznap az időjárás nem fogadott minket kegyeibe. Eső 
áztatta a földet, hideg volt és fújt a szél. Úgy 
döntöttünk főzőcske helyett mindenki nekiállt 
szemetet szedni. Kicsi, de lelkes csapat gyűlt össze, 
még Balatonakarattyáról is jött segítség.
Elindultunk több irányba, volt is több kevesebb 
szemét, összejött néhány zsákkal, viszont azt kell, 
hogy mondjam, Balatonvilágoson különösen 
vigyázunk a tisztaságra, mert különösebb szemét-
kupacot nem találtunk. Az idő egyre komorabbá vált, 
ezért egy jó zsíroskenyeres ebéddel befejezettnek 
nyilvánítottuk a programot.
Szeretnénk, hogy a gyermekeink és unokáink is 
élvezhessék a tiszta ivóvizet, a jó levegőt és a tiszta 
környezetet, ezért el kell döntenünk, hogy figyelmen 

kívül hagyjuk, amikor tennünk 
kell valamit, vagy meg-

tesszük az első lépést a 

jó irányba. Nem mindegy mit hagyunk örökül a jövő 
nemzedékének.
Várunk mindenkit szeretettel a következő alkalomra 
is!

Kecskés István

A másik jótékonysági rendezvény az Izsó Veronika 
(Happy Lion) gyógyulásáért rendezett Sárkányhajó 
verseny volt. A balatonvilágosi iskolások már a múlt 
évben is részt vettek ezen az eseményen és vándor-
serleggel tértek haza. Idén újra egy nagyon jó 
hangulatú versenyen ültek hajóba a gyerekek és 
küzdöttek meg a náluk jóval idősebb versenyzőkkel. 
Mindannyian boldogan és új élményekkel jöttek haza, 
hiszen sokan közülük most ültek először sárkány-
hajóban és élték át azt az élményt, hogy egy velük 
egyidős gyereknek segíthettek azzal, hogy ott voltak. 
Szeretnék köszönetet mondani Henz Dénesnek, aki 
vállalta, hogy egyedül útra kel a srácokkal és dob 
kísérettel ösztönzi őket a versenyben! Köszönöm a 
gyerekeknek, hogy ott voltak és átélték az élményt! És 
végül, de nem utolsó sorban köszönöm Fekete 
Barnabás, Polgármesternek és a Képviselő Testület-
nek, hogy az Önkormányzat anyagilag támogatta a 
részvételi díj kifizetését és az utazást!
Remélem, hogy hagyományként jövőre is eljutnak 
/eljutunk páran erre a rendezvényre!

Királyné Timár Piroska
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"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 
a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 

összhangban
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vonatkozó 
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíj-rendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezete-
ként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordiná-
ciós, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos 
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az 
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető 

meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt 
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
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1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat 
határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti 
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

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

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, 
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási 

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

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti

 pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
 külön ellátmány,

c)  az anyasági támogatás,
d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 

juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 

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

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,

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

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a 
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként 
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel

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

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

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget 
vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok 
a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben 
a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak 
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támoga-
tás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 

személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag 
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az 
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az 
ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
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c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi jelentkezése eredményéről a 
felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős 
szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

e) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához. 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy 
a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még 
nem nyertek felvételt. 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat 
bírálja el 2017. december 7-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra 
szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az 
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási 
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan 
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

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

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti 
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem 
élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye 
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet 
benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem 
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az 
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles 
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért 
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 

önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb 
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az 
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, 
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben 
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak 
indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák 
érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az 
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi 
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. március 9-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló 
határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata 
másolatának megküldésével köteles 2018. augusztus 31-ig a 
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2018/2019. 
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg 
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, 
hogy a 2018-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi 
fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév első félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a 
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felsőoktatási intézménynek. 

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést 
megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói 
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - 
teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév: 
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév első 
féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) 
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az 
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát 
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét 
teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a 
Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények 
költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére 
– a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy 
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja 
számára az ösztöndíjat, 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 számára az állami felsőoktatási intézmény 
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, 
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény 
megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. 
október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben 
október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de 
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő 
első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az 
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve 
március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt 
abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény 

számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, 
a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási 
intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). 
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell 
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor:

tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási 
intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma 
megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus 
levelezési cím) változása.

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

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére 
visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, 
amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott 
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az 
ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban 
nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
Ügyfélszolgálat 1381 Budapest Pf. 1418

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

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

Balatonvilágos, 2017. szeptember. 28.

Fekete Barnabás 
polgármester
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