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Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2011. október 14-ig 

NYILATKOZAT 

A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT 
AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 
Önkormányzat  neve:   
Címe  ( te lepülés,  u tca ,  házszám,  i rány í tószám):  
 
Központ i  e -mai l  c íme:  
Bankszámlaszáma:  
 
Alulírott ........................................................... , mint a  .................................................... ………….... 

Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen 

nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 

évi fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

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

Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus 

adatbázisban rögzíti. 

4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: 

E-mail címe: 

Telefonszáma: 

Születési helye és ideje: 

Jogosultsága: Kapcsolattartó 

....................................................................., 2011......................................  
 

P.H. 
 
 (aláírás) ................................................... .................... 
 (név) 
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

 Bazsi Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve 

ezennel kiírja a 2012. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan 

 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 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, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési 
keretidőn belül folytatják tanulmányaikat. 

Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a 
támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 
félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév 
(amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem 
határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés] 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. 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 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
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- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében 
vesz részt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére 
– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 
5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a 
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

  
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. 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 vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 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. 
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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, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve 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, egészségbiztosítási hozzájárulás 
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

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

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

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

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d) 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. 
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A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti 
lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
7. Értesítés a pályázati döntésről 
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév 
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott 
félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az 
ösztöndíj folyósítása  a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
Wekerle Sándor Alapkezelő 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 Wekerle Sándor Alapkezelő 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 – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. 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 
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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. pontját). 
 
10. 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 Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, 
Pf. 920). 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) 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 lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is 
lemond. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 
 
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. 
 
11. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.  
A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetősége: 
 
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő 
1244 Budapest, Pf. 920 
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220 
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu 
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

 

 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA  
 

A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE 
VONATKOZÓAN 

 
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, 
LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT MEZŐK 
KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!  
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE: ���������������������������������������� 

Születési hely, dátum:                                                                                                                 ����-��-�� 
 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Lakóhely: 
 
Irányítószám:                                                

���� 
 
Település: 
 

Közterület, házszám: 
 

Telefonszám: 
 
E-mail: 
Felsőoktatási intézmény1: 

Kar2: 

Szak, szakpár: 

                                                 
1 Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 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 – két szakos képzés esetében a hallgató az állami 
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
2 A karral nem rendelkező felsőoktatási intézménynél üresen hagyható 
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Képzési forma: � felsőfokú alapképzés (BA, BSc)   � egységes, osztatlan alapképzés   � mesterképzés (MA, 
MSc) 

                           � felsőfokú szakképzés           

Tagozat:       � teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje)     � részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje) 

            � távoktatás 

A pályázóval egy háztartásban él ők egy f őre eső havi nettó jövedelme: 
________________Ft 
 
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

 
A pályázó házas:  igen   /   nem 
 
A pályázó gyermeket nevel: igen   /   nem   Gyermekeinek száma: ______ fő 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott: igen   /   nem 
 
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem
  
 
A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:       igen / nem 
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 
A pályázó gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő:   igen / nem 
 
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelő rész aláhúzva) 
 
A pályázó fogyatékossággal élő:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: 
____ fő 

 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen   /   nem 
 
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között:  igen   /   nem   
 
 
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
……….............................………., 2011. ………………………………….. 
 
         ……………………………………. 
                  a pályázó aláírása 
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Bazsi Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve  

 ezennel kiírja a 2012. évre  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 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, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 

 
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen 
megkezdik. 
 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer 
felvételt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt 
- külföldi intézményben nyer felvételt. 

 
4. Adatkezelés 
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi 
jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére 
– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 
5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

 

 A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 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, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve 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, 
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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, egészségbiztosítási hozzájárulás 
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

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

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

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

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d) 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 „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 intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a 
települési önkormányzat illetékességi területéről. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
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. 
 
7. Értesítés a pályázati döntésről 
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A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által 
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról. 

 
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele 
A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 
1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév első félévében melyik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni 
arról, hogy a 2012-es 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. 
 
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat 
az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas 
a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. 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.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
Wekerle Sándor Alapkezelő 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 az Alapkezelő 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 – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben 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. pontját). 
 
10. 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 Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, 
Pf. 920). 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) 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 lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is 
lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
11. Lebonyolítás 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.  
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő  
1244 Budapest, Pf. 920;  
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220 
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu; 
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

 
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 

 
A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ 

KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE 
 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT 

FIATALOK SZÁMÁRA 
 

 
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, 
LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT MEZŐK 
KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!  
 
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 
 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE: ���������������������������������������� 

Születési hely, dátum:                                                                                                                 ����-��-�� 
 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Lakóhely: 
 
Irányítószám:                                                

���� 
 

 

Település: 
 

Utca, házszám: 
 

Telefonszám: 
 
E-mail cím:  
Érettségi éve: 

 

folytatás a túloldalon
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A pályázóval egy háztartásban él ők egy f őre eső havi nettó jövedelme: 
________________Ft 
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott:  igen   /   nem 
   
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem
  
A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli igen / nem 
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 
A pályázó gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő:   igen   /   nem 
 
Ideiglenesen elhelyezett,  átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelő rész aláhúzva) 
 
A pályázó fogyatékossággal élő:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő 
 
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe 
még nem nyertem felvételt. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje, valamint ellenőrzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
……...........................…………., 2011. ………………………………….. 
         ………………………………… 
                      a pályázó aláírása 
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Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. 
 
……………...........................…., 2011. ………………………………….. 
 
 …………………………………… 
 a törvényes képviselő aláírása* 

 
(*A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be  
18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött 
ösztöndíjas aláírását.) 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. október 6-án tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2012. évi 
közművelődési munkatervre  

 
 

Előterjesztő: Németh Zsuzsa kulturális szervező 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bazsi, 2011. október 3. 
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Beszámoló 

 a faluház működéséről és a rendezvényekről 2011.évben 
 
Tisztelt képviselő-testület!  
 
A könyvtár és Faluház heti három alkalommal tart nyitva. Itt lehetőség van a 
tánccsoportok próbáinak lebonyolítására, valamint asztaliteniszezni is. Településünk 
lakóitól több játékot is kapott a könyvtár.  
 A könyvtári nyilvántartás szerint az idei évben a könyvtári állomány a mozgókönyvtári 
beszerzéssel, 98 dokumentummal gyarapodott. 30 német nyelvű könyvet ajándékba 
kaptunk. A könyvtári állomány 1700+476 dokumentum. 
A megrendeléseknél figyelembe vettem a lakosság igényeit, kérését. 
 
A beiratkozott létszám:54 fő. 
 
Január hónapban a faluház látogatottsága a nyitvatartási napokon 95 fő volt. 
Szerdánként  a manó tánccsoport próbált. Farsangra készülődést is elkezdtük. 
 
Egy alkalommal árusításra bérelték ki a faluházat. 
 
Február:131 fő a látogató a nyitvatartási napokon. 
 
A farsangot február 26-án tartottuk a lakósság aktív segítségével. Sütemények sütésével, 
tombola felajánlásokkal 30 fő támogatta a rendezvényt. A zalaszántói színjátszó csoport 
bemutatta Dzsungel könyve című előadását, és részt vettek utána a játékokban, 
mulatságban. 
A tombola bevételét az esti bál megszervezésére fordítottunk. 
 
2 alkalommal családi rendezvényre kiadtuk az épületet. 
Egy esküvő is volt a könyvtár teremben. 
 
Elkezdtük a Március 15 műsor próbáját a gyerekekkel. 
 
Március: 184 fő a látogató 
 
Ebben a hónapban tartottuk a Március 15 megemlékezést, melyet a templom kertben 
felállított kopjafánál tartottunk meg. 
Árusításra is bérbe adtuk a faluházat.   
Sümegre a Hotel Kapitányba játszóházat tartottunk, csuhézással, gyöngyfűzéssel.  
 
Április :136 fő volt a látogató a falu házban. 
A Napfény Szociális Segítő Központ támogatásával ingyenes húsvéti játszóházat 
tartottunk április16-án 20 fő részvételével. A tojás festés különböző technikáival 
ismerkedhettek meg a résztvevők. A bazsi gyerekek melett Sümegről és Sümegprágáról 
is jöttek érdeklődők.  
Hévízen a Szent Lukács Idősek Otthonába is elmentünk tojásfestéssel.  
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Május:64 fő a látogató a faluházban. 
 
A Sümegprágai fazakasnapon a színpad díszítésével és az Ifjúsági Tánccsoportunk 
fellépésével segítettünk. 
Május 27-én tartottuk a Hősök emlékművénél a megemlékezést. 
 
Szalapára játszóházazni mentünk a gyermeknapra. 
 
Június : 46 fő volt a látogató. 
 
A Simon István Művelődési Házban esküvő volt ebben a hónapban. 
A  Térségi Kulturális Fesztivál Nemeshanyban volt június 18-án, ahol településünk 
sikeresen vett részt.  
A színpadi produkcióknál a gyermek tánccsoportunk és a megfogyatkozott számú 
Ifjúsági tánccsoport lépett fel. A fiatalok focicsapattal is képviselték településünket. 
Természetesen a gasztronómiai sátor és a falut bemutató pavilon is sok érdeklődőt 
vonzott. 
 
 
.Július 50 fő volt a látogató. 
 
Július24-én volt a falunapunk. A főzőversenyen 9csapat vett részt. Focira 9 csapat 
jelentkezett. A kulturális programot a térség amatőr művészeinek előadásaival 
rendeztük meg. A Cantus musical együttes Hoschekné Györkös Hajni szervezésében 
ingyenes fellépést vállalt. Kisérő programokként pónilovaglás, ugrálóvár, népi játszótér 
volt.  
 
 
Augusztus 32 fő volt a látogató nyitvatartási napokon. 
 
A kézműves tábort a megszokottól eltérően augusztus 15-19-ig tartottuk. 
 Hatodik alkalommal rendeztük meg a nyári kézműves tábort, nagy sikerrel. 14 fő 
jelentkezett. A résztvevők Zalaszántóról és Sümegről és Bazsiból jöttek. 
A táborban csak csuhéztunk, mivel ennek az anyagköltsége kicsi. Részvételi díjat 
minimális összeget kértem, ami fedezte a tábor kiadását.  
 
A játszóházak lebonyolításában, termékek készítésében 4-5 nagylány segít. A 
szállításunkban a falugondnok, valamint az alapítvány tagjai segítenek. 
 
A Simon István Művelődési Házban augusztus 22-én a Napfény Szociális Segítő Központ 
munkatársai szerveztek a gyerekeknek játszóházat. 
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Szeptember 110 fő  a látogató. 
 
Szeptember 11-én tartottuk a Simon István emléknapot, az emlékház udvarán. A 
kulturális programban Zöldy Pál beköszöntője nyitotta meg. Németh István Péter 
irodalom történész mellett Szálinger Balázs, Nyirettyű Népzenei Együttes és a   
tánccsoportjaink is  szerepeltek, és fiataljaink Simon István versekkel készültek. 
 
Szeptember 24-én volt a szüreti felvonulásunk. A söröző mellett volt a végállomása a 
menetnek. Az itt felállított színpadon a gyerekeink mellett, Miklósi-Sikes Kinga énekelt 
népdalokat. Kinga Csábrendekről jött, ingyen vállalta a fellépést. Cserébe mi elmegyünk 
Karácsony előtt játszóházazni Rendekre. 
A nemeshnyi színjátszóknak is nagy sikere volt. 
A rendezvényen Havasi Imre és Kozma Ferenc lángossal kedveskedtek a falu lakóinak.  
 
 
Még ebben az évben 6 rendezvény kerül lebonyolításra. 
 
 
Októberben megtartjuk a 23-i megemlékezést, ahova a Zalaszántói színjátszó csoportot 
hvjuk meg. 
 
November 26.     Nyugdíjas nap, ahol a Sümegcsehi Népdalkör bemutatkozik. Dobos      
                             Elena és Pintér Zoltán a Cantus musical csoportból operett slágereket 
                              énekel.   
December 10       Adventi játszóház 
December 6        Mikulás 
December20-24 Betlehemezés  
December 18.     Karácsonyi műsor. 
 
 
 
 
A következő évben megtartjuk a hagyományos rendezvényeket.  Így: 
   Február  Farsang 
   Március  Megemlékezés „48-ról 
                                    Május                        megemlékezés a világháború  
                                                                        Bazsi áldozatairól 
   Július   Falunap 
   Szeptember  Simon István emléknap 
      Szüreti felvonulás 
   Október  Megemlékezés „56-ról 
   November  Nyugdíjas nap 
   December  Mikulás 
                                                  Karácsony 
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A Tátika Manó Tánccsoport 14 fővel működik településünkön, kisiskolás gyermekekkel. 
Szeptemberben 5 új táncos csatlakozott a csoporthoz. A település rendezvényeinek 
állandó szereplői. Felléptek a március 15-i megemlékezésen, falu napon, a Simon István 
emléknapon, szüreti mulatságon. Már a környék településein is felléptek. Zalaszántón 2 
alkalommal voltak, valamint Sümegprágán.  
 
 
Úgy gondolom, hogy aktív tagjai településünknek, az utánpótlás szempontjából is 
fontosak,  mivel az Ifjúsági Tánccsoport megfogyatkozott . Szeretném kérni a képviselő 
testületet amennyiben lehetséges 2012 évben is támogassa a csoportot. 
 
 
 
 
 
 
 
Bazsi, 2011. október 3. 
 
        Németh Zsuzsa 
                Kulturális szervező 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
…………/2011. (X. 6.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi közművelődési 
tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
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KÖZM ŰVELŐDÉSI MUNKATERV 
 

2012 
 

BAZSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Készítette:   Németh Zsuzsa 
                                                                                                                                     Kulturális szervező 
 
 
 Bazsi, 2011. október 3 
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 Közművelődési célkitűzések és a 2012 évre vonatkozó közművelődési 

feladatok 

-a hagyományosnak számító rendezvények szervezése és lebonyolítása 

-a környező településeken működő intézményekkel való folyamatos kommunikáció, 

együttműködés 

-a civil aktivitást erősíteni, fejleszteni 

-a településre érkezett „új” lakóinak bevonása a kulturális életbe 

- településünk hagyományainak megismerése, ápolása 

-a helyi közösségi élet fejlesztése 

 
 
 
 
 

Tervezett rendezvények: 
 

 
Dátum 

Program 
megnevezése 

 
Rendezvény célja 

 
Helyszín 

 

Felelős, 
együttműködő 

partner 
 
 

Február 
    18 

 
 

Farsang 

Helyi kultúra közvetítését 
szolgáló rendezvény. 

Célcsoportja: Gyermekek, 
szülők, nagyszülők /kb:60Fő/ 

 
Simon 

István Műv. 
Ház 

Bazsi 

 
 

Németh Zsuzsa 
Közalapítvány 

 
Március 

15 

Ünnepség az 1848-
49-es forradalom és 

szabadságharc 
tiszteletére 

Ünnepi kultúra közvetítését és 
fejlesztését, a kulturális értékek 

megőrzését szolgáló 
rendezvény./ kb:40fő/ 

Templom 
kert 

kopjafa 

 
Németh Zsuzsa 

 
Március 

31 

 
Húsvéti Játszóház 

tojásfestés 

Kreativitást fejleszt, 
Hagyományok ápolását szolgálja 

/írókázás, növényi 
alapanyagokkal festés/ 

/20 fő/ 

 
 

Faluház 

 
 

Németh Zsuzsa 
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dátum 

Program 
megnevezése 

 
Rendezvény célja 

 
Helyszín 

Felelős, 
Együttműködő 

partner 
 

Május 27 
 

 
Hősök Vasárnapja 
Megemlékezés a 
világháború bazsi 

áldozatairól 

Ünnepi kultúra 
közvetítését és fejlesztését 

szolgálja. A magyarság 
tudatot erősíti 
ápolása 25 fő 

 
Temető 
Hősi emlékmű 

 
 

Németh Zsuzsa 

 
 

Július 22 

 
 

Falunap 

Helyi kultúra közvetítését, 
a közösségi összefogás 
fejlesztését szolgálja. 

 
 

Sportpálya 

 
Németh Zsuzsa 
Szentes László 
Közalapítvány 

 
Augusztus 

13-18 

 
Kézműves Tábor 

 

Kreativitás fejlesztése. 
A szabadidő hasznos 

eltöltése 
15 fő 

 
Faluház 
 Bazsi 

 
 

Németh Zsuzsa 
 

 
Szeptember 

16 
 

 
Simon István 

Emléknap 
 

 
A hagyományok ápolását, 

A helyi kultúra 
fejlesztését szolgálja 

  
Németh Zsuzsa 

 

 
 

Szeptember 
29 

 
 

Szüreti felvonulás 

 
Hagyományok ápolását, a  
helyi kultúra közvetítését 

szolgálja 
130fő 

 
A falu fő 
utcája,kocsma 
melletti 

parkoló 

 
Németh Zsuzsa 
Közalapítvány 
Tánccsoportok 

 
 

Október  
23 

 
Megemlékezés 

Az 1956-os 
forradalomról 

Ünnepi kultúra 
közvetítését, fejlesztését 

szolgálja 

Simon István 
Műv. Ház 

 
Németh Zsuzsa 

 
November 

24 

 
Nyugdíjas nap 

Helyi kultúra közvetítését  
Szolgálja 80 fő 

 
Simon István 

Művelődési ház 

 
Németh Zsuzsa 

 
December 

17 
 

 
Adventi játszóház 

Kreativitás fejlesztését 
szolgálja 

30 fő 

 
Kézműves 

műhely Bazsi, 
 

 
Németh Zsuzsa 
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dátum Program  

megnevezése 
Rendezvény célja Helyszín Felelős 

együttműködő  
partnerek 

 
December 

06 

 
Mikulás 

Hagyományok őrzését 
szolgálja, 
Célcsoportja: álltalános 
iskolások 50 fő 

 
Bazsi 

 

Németh 
Zsuzsa 

December 
23 

Karácsonyi 
műsor 

Hagyomány őrzést, helyi 
kultúra ápolását célozza 

Simon István 
Művelődési Ház 

Németh 
Zsuzsa 

 
 
 
 
 

Bazsi, 2011. október 3. 
 
 
 

Németh Zsuzsa 
Kulturális szervező 

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
…………/2011. (X. 6.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületet a 2012. évi közművelődési 
munkatervet elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

8352 BAZSI FŐ UTCA 50.  T/FAX: 06-87/352-201 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. október  6 -i ülésére 

 
 
Tárgy:            Folyószámla hitel igénylése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Önkormányzatunk folyószámla hitel szerződése novemberben lejár. Az elmúlt években évi 5 
M Ft összegben igényeltünk folyószámla hitel az önkormányzat likviditási problémáinak 
átmeneti megoldása érdekében. Mivel a szerződés egy évre szól, azt minden évben meg kell 
újítanunk. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatomat szíveskedjen 
elfogadni és azzal a szerződéskötést támogatni.   
 
 
 
Bazsi, 2011-10-04 
 
 
 
                                                                         Szentes László 
                                                                           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:        Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. 
                          Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából 
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Határozati javaslat 
Bazsi Község Önkormányzata 2011. október 6-i ülésére 

 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
../2011. (X. ...) határozata  
Bazsi Község Önkormányzata működési  célra 5.000.000,-Ft összegű 1 év 
futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 
 
 
Bazsi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. 
 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
242 hrsz.-ú, sporttelep  megnevezésű ingatlanát. 
 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. november 17. 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
P O L G Á R M E S T E R E 

8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
 

T á j é k o z t a t ó  
 

a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/20011. (IV. 
6.) önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
76/2011.(VI. 23.) határozatával a Képviselő-testület a 2011/2012. tanévre 
iskolakezdési támogatást állapított meg a bazsi tanulók részére. A főiskola, 
illetve egyetemi képzésben résztvevő hallgatok részére a támogatás kifizetése 
megtörtént.  
81/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és 
erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
82/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
83/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évre vonatkozó 
munkatervét, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
84/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és 
erről a körjegyző értesítése megtörtént.  
85/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő 
Általános Iskola 2011. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és erről 
Zalaszántó Körjegyzőjének értesítése megtörtént.  
86/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület a Napfény Szociális Segítő 
Központ Sümeg tevékenységi körébe tartozó támogató szolgálat által lefedett 
szolgáltatásokat igénybe kívánta venni, és elvi hozzájárulást adott a szolgálat 
működési kiadásainak finanszírozására vonatkozó pályázat benyújtásához. Erről 
Sümeg Város Jegyzője értesítse megtörtént.  
87/2011. (IX. 8.) határozatával a Képviselő-testület a Ramassetter Vince 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Sümeg igazgatói állására beérkezett 
pályázatokat megfelelőnek tartotta az intézmény vezetői feladatok ellátására, a 



 31 

döntést a gesztor önkormányzatra bízta, erről Sümeg Város Jegyzője értesítse 
megtörtént.  
88/2011. (IX. 9.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Bazsi Község 
Önkormányzata 2011. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni. 
 
Bazsi, 2011. október 1.                     
 

  Szentes László sk. 
          polgármester                                      
  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2011. (X. ...) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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NYILATKOZAT 
 
A Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság járóbeteg szakellátási kapacitásaihoz tartozó 
ellátási terület megállapítására, az ÁNTSZ OTH (Veszprém, József Attila utca 
36.) előtt indult eljárásban biztosított fellebbezési jogomról lemondok. 
 
 
Sümeg, 2011. szeptember ……….. 
 
 


