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TiszteIt K6pvise音6イcs聞et!

Az Emberi Er細rrfrok Miniszt6riuma (tov批iak血Tinogataskeze16) k6zzetette a B町Sa Hungarica

Fels6oktatasi Onkominyzati Oszt6nd彊Iyazat 20 1 8. 6vi kiirdsat.

A” t工pusd palyazat

A p各lyazati e輝asban ieszt vehetnek, aZaZ Pdyazhatnak azok a szocialisan hatrinyos helyzetti, a

telep鵬s tertileten糾and6 Iak6helIyel rendelkez6 hallgat6k’akik a fels6oktatdsi intezm6nyben

(fels60ktatdsj jogviszony kereteben) teues id鄭(nappali tagozatos) alapfckozatot es szakk6pzettseg

Credm6nyez6 alapk5pz6sben’meSterfokozatot es szakk6pzettseget eredm6nyez6 mesterkepz6sben,

egysCges, 。SZfatlan k6pzesben vagy fels6foki szakkepz6sben folyta担k tanuImflnl′a;kat

」す「宜pus心p副y盃之at

Palyazhatnak azok a szocialisan hatrinyos helyzeth’a telepu嶋s tertileしen鉦anul) lak6nc‘iye]

「endelkcz6 a 201 7/201 8. tan6vben utoIs6 eves, erettS6gi e16tt al16 k6z6piskol各s言Iletve fels6fok竜

dlPIom鉦al nem rendelkcz6・ fels6oktatdsi intezmenybe m6g falvetelt nem nyert erettsegizett fiatalok,

akjk a fels6oklatasi intezmenyben (fels6oktatdsi jogviszony kereteben) teUes id吐v (nappali tagozatos)

alapfokozatot 6s szakk6pzetts6g eredmenyez6 alapkepzesben’meSterfokozatot 6s szakk6pzettseget

eredm6nyez6 mesterkepz6sben’egySegeS, OSZtatlan k6pzesben vagy fels6fok。 szakkepzesben

folytatj ak tan ulminyaikat.

A palyazat ben涌t疑noz sz取seges a Kepvise16-teStulet d6nt6se a csatlakozasr61, illetve 。m。k

器盤謹告書芸?謹為義諾誌凝議悪霊嵩誌霊蒜
F擁etelck・ eS megt6rtchik a k6telezetts6gv各llalas a pdyazatok kiirasha, elbir猫sdra, eS a tamOgataS

め1yds舶s各ra.

r函koztatom a T. K6pvise16-teStuletet, hogy a 2017. givi fordu16ban 35 ‘:

fels6oktatas干intezm6ny hal】gat色ia) es 47 fo ”B” tipusd (fels6oktat各si tanulmanyd]上中ovctkez6

1an高ben kiv緬a megkezdeni) palyaz6t reszesitetttink 6szt6nd帥an 3.500.-Ft筋/h6 6sszegberL amCIy

2・957.500 ert 6sszegti k61tsegvet全si kihatastjelentett 2017. evben.

Az ifemter‘′ alapjin a tov各bb汗cend6k az 6nkomanyzat reszere‥

2017.okt6ber2.　　　　A csatlakozni kivin6　telepti16si　6nkom各nyzat regisztral a

Tamogat各skeze16　elektronikus palyazatkeze16 rendszereben　5s 201 7.

Okt6ber 2-i postab6萱ycgz6vel ebutta匂a a csatlakozasi nyilatkozatot a

tinogataskezelch6z.

Az 6nkomanyzat kiiIja a palyazatokat (A es B tipus心)

Pal yazatok beny句yasanak hatdridej e

Teleptilesi 6賞正om各nyzat elbiralja a palyazatokat



A tamogatott paly詑6k biralati lapjainak tovabbitasa a Tamogataskeze16

A tamogatasok 6sszesitett adatainak nyilvinos垂ra hn7trll21 /†l品‘立言k

szalna, tまmogatottak sz各ma, 6sszes meg子t61=dm母語一占・凧、 t坤( “`

atlagos mdrteke), Palyaz6k 6rtesitese a d6nt6sr6l

A palyatatban t6rten6 r6szv6tel eset6n a 2018. 6vi csatlakozas k61ts6gig6nyc vdrhat6an az alabbiak

s∠erlnt aIakul:

1. 10 h6n租pra (2 tanulm盃nyi f鎚vre) sz616 ,,A’’tipus血paly急zat

Az elm冊ev tapasztalata alapjin, a hatalyos tdrnogat各si rendszer figyclembevete宣eve1 2017・ 6vben

Polgal.on 35 diak kezdte meg fels6okta偽si tanulmanyait・ Ez lehet a tinogatott ha=gat6=etszin1

2018 6vi k61tsegchek tervezesi alapja. A palyazatok elbir講sa a Huminfeladalok 6s Ugyrendl

Bicottsag atruhazott hatask6reben, a fels6oktatdsban r6sztvev6k ∴ 6nkominyzati

6szt6nd匝nds7erer61 sz616 33/2015.(IX.25.) 6nkormanyzati rendeletbcn foglalt krit6riumok

ala函n tort6mk, 5s emek megfele16en a tinogatas mc鵬ke palyaz6nkent釦agosan 3.500 Ft爪6・

10 h6napra: 10 h6x 3.500 Ftx 35 fo= 1.225・000 Ft.

2. 3 x lO h6napra sz6I6 ”B’’tipusli I)別yazat

^ ,,Iう’1宜pus両生函z6k szれa 5飴

5 h6napra: 5 h6x3.500 Ftx lO fo = 87.500Ft

3. Åth庇6d6 ,.B,, t子pus 40fox 3.500Ftx lOh6= 1.400.000 Ft

A fentl SZ各mitasok alapjin 201 8. 6vre a vdrhat6 k61ts6gigeny: 2・712.500 Ft.

Fentiek alaI直n javasolt, hogy Po庫r Valos 6nkorm各nyzatinak K6pvise16-teStulete jdruUon hozza a

20 1 8. evi Bursa I Iungarica Fels6oktatasi 6nkomal教yZati Oszt6nd面oalyazathoz t餌en6 csatlakozdshoz・

hatalmazza fel a polginestert a Csatlakozasi nyilatkozat alairasdra (a nyilatkozat minta az

e16te互vszt6shez me11ekelve), Valamint a tamogatas finanszirozas租oz sz撮seges p6nz。gyi fedezet

ke皿U6n beepitesre a 201 8. evi k61ts6gvetesbe.

K6rem a Tisztclt K6pvise16-teStuletet, hogy a javaslatot t紅gya匝meg 6s hozza meg d6nt6s6t.

Polgin 2017. szeptember l.
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Hatarozati javaslat

…/201 7・(IX. 14.) sz. K「「. hat盃rozat

]./ PoIgar Vfros Onkomdy乙ata csa{Iakozik az Embcrl Er6forrfrok Miniszteriuma Bursa H皿garlCa

Fels(ioktatdsi (inkominyzati Os誓nd蝉Iyazathoz. A Kepvise16-teStifet az 6szt6nd匝ndszcrhez

Vald csat量ako秦6rdek6bcn az Altalal]OS Szerz6desi Felt6teleket elfoga萌6s felhatalmazza a

PO塵mesterl a ”NyiIatkozat a csatlakozasr6l, Valamint az elektronikus adatbazjs haszn各la血もl’・

Cin高dokumcntum al雅rasdra.

‡立退. po】g允meste「

2./ PoIgar Vfros Onkorm各nyzatinak Kepvise1紅estulete felkeri a PolgAmesteri Hivatalt, hogy a

Pdyazatot az Ålta[inos Szerz6d6si Felt6teleknek megfele16en垂ki.

Fele16s‥ POlgamestcr

3./ Po喜gar Varos Onkomanyzatallak K6pvise16-teSttilcte felkeri a Polginnester皿vataIt, hogy a Busa

H皿garica Fels60ktatasi Onkomanyzati Oszt6nd距重yaz楓t 20 1 8・ 6vi fordul句租oz t6rten6

CSatlakozdshoz sztikseges penz鴫yi fedezetet a 20 1 8. evi k61ts6gvet6sbe 6pitse be.

壁土迩- POlginester, jegyz6

勤rid〔主201 8.危b「u盃r 15.
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