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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisáériuma [a továbbiakban: Minisztérium} megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: TámogaláskezelőJ n}ílt pályázat kéretében méghirdeffie a - 

-Bursa Hungárica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer [a továbbiakban: Bursa Hungarica
ÖsztöndíjrendszerJ 2018. évi pályázaa fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak tamogatására.

Az aktuális pá|yázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos ájékoztatót a
www.emet.gov,lru oldalról tölt}retik le.

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa llungarica Ösztöndíjrendszerhez. A Csadakozási
nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségníllalást, az önkormányzat a ben5nijtott
pályázatok ismeretében dönt a ámogatási összegek odaítéléséról.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a wwwemetgov.hu oldalon kózzétett eljárásrendnek
megfelelően, kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze|ési és Együttműködési Rendszerben [a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) valósulhat meg. A Csatlakozási nyilatkozat bekiildési határideie:
2017. október 2. fpostabélyegpő).

Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshez felhasználónév és ielszó szükséges. Ha az ónkormányzat már
csatlakozott a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiemelt
önkormányzati kapcsolattartó a meglévő felhasználónevéve] és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe és ott
kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018_ évi
fordulójához.

Amennyiben az önkormán5zat még nem csatlakozott a korábbi pálvázati fordulókban a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez, vagr megváltoztatná a korábbi kiemelt kapcsolattartót, illetve a korábbi kiemelt
kapcsolattartónak Úi jelszót és azonosítót kívan rnegadni, úgy a következő linken:
https://bursa,emet,hu/Onk/T0nkBeléB.aspx a(z) Németbánya Község Önkormányzata részére létrehozott ideiglenes
felhasználónéwel és jelszóval léphetbe a rendszerbe:

Felhaszrráónért 4a6hmv; Ielszó;rRIbBRVS

A küIdött felhasználónév és jelszó kizárólag a Csatlakozási nyilaü<ozat kitöltésére és a kiemelt önkormán5zati
kapcsolattartó kijelölésére szolgál. Minden további feladatot a ki|elölt kiemelt önkormányzati kapcsolattartó tud
elvégezni a rendszerben az általa megadott felhasználónéwel és jelszóval belépve. Kérjük, hogy amennyiben a 2o17 -

évi pá|yázati íordulóban megadott kiemelt önkormányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 2018. évi forduló kiemelt
Önkormányzati kapcsolattartójává, Úgy a kapcsolattartó a már meglévő felhasználónevével belépve hozza létre a
Csatlakozási nyilatkozato| és ebben az esetben a küldött felhasználónevet és jelszót ne használják!

Kérjük, hogy a Csatiakozási nyilatkozat kitöltése előtt a Felhasználók
felhasználókat, akik már nem kezelik a Bursa Hungarica pályázatokat
felhasználók közül!

Budapest 2017. szeptember 4.

Tisztelettel:

menüpontban azokat az önkormányzati
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Bursa Hungarica Felsóol(atási Önkormányzati

Ösáöndíjpályázat
2018

Emberi Erőforrás Támogatáskezeló

1381 Budapest, Pf.: 1418

részére ajánlott küldeményként postázandó

2017. október 2-ig

Általános Szerzódési Feltételek ,l. sz. melléklete

-ToNKcsAT-201 B-93768-1 -

ToN KcsAT_2o 1 8_93768_1

TámogatáskezeIő tölti kil
Érkeztetószám:

lktatószám:

NyiIatkozat
a csatlakozásról, valamint

az elektronikus adatbázis használatáról

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére

2017. o6óber 2-ig szíveskedjen megkütdeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt példánYban.

Alulírott ujváriszilvia, mint a(z) Németbánya község Önkormányzata polgármestere (a polgármester

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozataláírásával igazolom, hogY:

1. Az önkorm ányzaía jogszabályoknak megfelelóen kifejezett és visszavonhatatlan dÖntést hozott arról, hogY

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsóoktatási hallgatók, illetóleg felsóoktatási tanulmánYokat

kezdó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsóoktatási Önkormányzati ÖsztÖndíjrendszer 2018.

évi pályázati fordulójához.

2. Az önkorm ányzala felsóoktatási hallgatók számára, valamint a felsóoktatási tanulmánYokat kezdő fiatalok

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi PálYázati

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 Szerzódési Feltételekben foglaltaknak megfelelóen jár el,

3. Az önkorm ányzatkötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsóoktatási ÖnkormánYzati

ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a PálYázatokról hozott dÖntését a

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhetó EPER-Bursa rendszerben rÖgzíti.

4. Az önkorm ányzalnyilatkozik anól, hogy az EpER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a PálYázóktól

bekérendó, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak

e l l e ntétbe n a p ály ázati ki í rás fe ltétel e ivel.

J t4/V,

Nyomtatás dátuma: 2017,09.11. 09:22 - 1 ,



Alapadatok (önkormányzat) :

önkormányzat neve: Németbánya Község önkormányzata

Önkormányzat címe: 8581 Németbánya Fó tér 3,

Polgármester: UjváriSzilvia

Jegyzó: Kelemen László

központie_mail cím: onkormanyzat@nemetbanya.hu

Központitelefonszám: 891350-141

pénzintézeti adatok:

Számlavezetó intézet neve: OTP Bank Nyrt.

önkormányzat bankszámlaszáma: 117480451542652700000000

Felhasználói adatok (központi kapcsolattartó) :

Központi kapcsolattartó neve: Rozs Józsefné

Felhasználónév: blaskovits

E-mail cím: adasztevel@adasztevel,hu

Telefonszám: 891354-759

önkormányzat által megadott szociális mezók - kiegészitő A kategória esetén

önkormányzat áltat megadott szociális mezök - kiegészitó B kategória esetén

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az

EpER_Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz - a változás bekövetkezésétól számított 8 naPon belÜl- Új

nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelónek.

Alulírott önkormányzati döntéshozó - polgári és büntetójogi felelősségem tudatában - a jelen nYilatkozat

aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek,

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

aláírás

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.H.
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