
T e r v e z e t
Pálé Község Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati rendelete 

Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva -  figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. 
évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

1 §

A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 66.288 ezer forint együttes 
bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.726 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.307 ezer forint munkaadót terhelő j árulókkal,
c) 11.316 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.800 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 7.095 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 5.700 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 17.408 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 936 ezer forint finanszírozási kiadással 
tervezi.”

2.§

(1) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
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(8) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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1. melléklet

„2. melléklet

Pálé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz. Megnevezés Eredeti
előír.

Médosított
előir.

Tény Ss
z.

Megnevezés Eredeti
előir.

Módosított
előir.

Tény

Bevételek Kiadások
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
31 303 35 013 24 837 1 Személyi juttatások 19 526 19 726 12 143

Önkormányzatok működési 
támogatása

29 410 28 945 19 147 2 Munkaadót terhelő 
járulékok

2 307 2 307 1434

2 Felhalmozási célú 
támogatások áh.belül

1 538 16 126 16126 3 Dologi kiadások 9 578 11 316 6 564

3 Közhatalmi bevételek 410 410 219 4 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

2 300 1 800 632

4 Működési bevételek 1450 2 055 824 5 Egyéb működési célú 
kiadások

3 692 7 095 1 250

5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 6 Beruházási kiadások 5153 5 700 5 248
6 Működési célú átvett 

pénzeszközök
100 100 40 7 Felújítási kiadások 3 889 17 408 15 055

7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 8 Egyéb felhalmozási 
célú kiadások

0 0 0

Költségvetési bevételek 34 801 53 703 42 046 Költségvetési kiadások 46 445 65 352 42 325
Költségvetési bev.és kiad. 
egyenlege

" Költségvetési bev.és kiad. 
egyenlege

-11 645 -11 649 -279

8 Finanszírozási bevételek 12 580 12 584 11 649 9 Finanszírozási
kiadások

936 936 936

Maradvány igénybevétele 11 645 11649 11 649

Bevételek összesen 47 381 66 288 53 695 Kiadások összesen 47 381 66 288 43 261
Finanszírozás egyenlege 0 0 10 434 Finanszírozás egyenlege - - -

95
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2. melléklet

1 A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet 1-7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés
cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előír.
szám

Megnevezés Eredeti
előír.

Módosított
előír.

Tény Tény/
mód.eir.

1 Településüzemeltetés
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
0 4175 4 175 100,00

%
1 Önkormányzatok működési 

támogatása
0 0 0 0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

0 541 541 99,97%

3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 1449 1449 219 15,10%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett 

pénzeszközök
0 0 0 0,00%

7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 1449 6165 4 934 80,04%
8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%
Bevételek összesen 1449 6165 4 934 80,04%

1 Személyi juttatások 4 321 4 391 3 057 69,62%
2 Munkaadót terhelő járulékok 556 556 353 63,47%
3 Dologi kiadások 4 998 5 102 2 694 52,79%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 449 916 466 50,85%
7 Felújítási kiadások 1 000 1401 400 28,55%
8 Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 11 324 12 366 6 969 56,36%
9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 11 324 12 366 6 969 56,36%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege -9 875 -6 201 -2 035 32,81%

2. Közfoglalkoztatás
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cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előír.
szám

Megnevezés Eredeti
előír.

Módosított
előír.

Tény Tény/
mód.eir.

2 Közfoglalkoztatás
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
1 893 1 893 1407 74,34%

1 Önkormányzatok működési 
támogatása

0 0 0 0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

0 0 0 0,00%

3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett 

pénzeszközök
0 0 0 0,00%

7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 1 893 1 893 1407 74,34%
8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%
Bevételek összesen 1 893 1893 1407 74,34%

1 Személyi juttatások 2 400 2 400 1572 65,52%
2 Munkaadót terhelő járulékok 230 230 158 68,67%
3 Dologi kiadások 263 263 120 45,55%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 2 893 2 893 1 850 63,95%
9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 2 893 2 893 1850 63,95%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege -1 000 -1 000 -443 44,29%

3. Szociális ellátások
cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előír.
szám

Megnevezés Eredeti
előír.

Módosító 
tt előir.

Tény Tény/
mód.eir.

3 Szociális ellátások
1 Működési célú támogatások 0 0 0 0,00%
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áh.belül
1 Önkormányzatok működési 

támogatása
0 0 0 0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

0 0 0 0,00%

3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 100 100 40 40,00%
7 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök
0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 100 100 40 40,00%
8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%
Bevételek összesen 100 100 40 40,00%

1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
3 Dologi kiadások 1550 2 050 1 605 78,28%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 1 800 632 35,10%
5 Egyéb működési célú kiadások 400 400 400 100,00

%
6 Beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 4 250 4 250 2 637 62,04%
9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 4 250 4 250 2 637 62,04%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege -4 150 -4150 -2 597 62,57%

4. Igazgatás
cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előír.
szám

Megnevezés Eredeti
előír.

Módosít 
ott előír.

Tény Tény/
mód.eir.

4 Igazgatás
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
29 410 28 945 19 255 66,52%

1 Önkormányzatok működési 
támogatása

29 410 28 945 19 147 66,15%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

0 0 0 0,00%
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3 Közhatalmi bevételek 410 410 219 53,42%
4 Működési bevételek 1 606 605 99,84%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök
0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 29 821 29 961 20 079 67,02%
8 Finanszírozási bevételek 12 299 12 303 11 368 92,40%

1 Maradvány igénybevétele 11 363 11 368 11 368 100,00
%

Bevételek összesen 42 120 42 264 31 447 74,40%
1 Személyi juttatások 9 325 9 455 5 464 57,79%
2 Munkaadót terhelő járulékok 1 075 1075 636 59,18%
3 Dologi kiadások 922 1012 577 57,03%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 3 262 6 665 820 12,30%
6 Beruházási kiadások 0 0 0 0,00%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 14 584 18 207 7 497 41,18%
9 Finanszírozási kiadások 936 936 936 100,00

%
Kiadások összesen 15 520 19 143 8 433 44,05%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 11_363 11 368 10 432 91,77%
Bevételek és kiadások egyenlege 26 600 23 121 23 014 99,54%

5. Falugondno d szó gálát
cím
száma

Előir.
csop.
szám

Kié
m.
előir.
szám

Megnevezés Eredeti
előir.

Módosít 
ott előir.

Tény Tény/
mód.eir.

5 Falugondnoki Szolgálat
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
0 0 0 0,00%

1 Önkormányzatok működési 
támogatása

0 0 0 0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

0 0 0 0,00%

3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
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7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 0 0 0 0,00%
8 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00%

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00%
Bevételek összesen 0 0 0 0,00%

1 Személyi juttatások 3 480 3 480 2 050 58,90%
2 Munkaadót terhelő járulékok 446 446 287 64,31%
3 Dologi kiadások 1564 1564 526 33,63%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 30 30 30 100,00

%
6 Beruházási kiadások 0 219 219 100,00

%
7 Felújítási kiadások 0 0 0 0,00%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 5 520 5 739 3 112 54,22%
9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 5 520 5 739 3 112 54,22%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege -5 520 -5 739 -3 112 54,22%

6. EU pályázatok
cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előír.
szám

Megnevezés Eredeti
előír.

Módosít 
ott előír.

Tény Tény/
mód.eir.

6 EU pályázatok
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
0 0 0 0,00%

1 Önkormányzatok működési 
támogatása

0 0 0 0,00%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

1538 15 585 15 585 100,00
%

3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
4 Működési bevételek 0 0 0 0,00%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
7 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök
0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 1538 15 585 15 585 100,00
%

8 Finanszírozási bevételek 281 281 281 100,00
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%
1 Maradvány igénybevétele 281 281 281 100,00

%
Bevételek összesen 1819 15 866 15 866 100,00

%
1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%
2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00%
3 Dologi kiadások 281 1325 1043 78,68%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00%
6 Beruházási kiadások 4 704 4 565 4 563 99,96%
7 Felújítási kiadások 2 889 16 007 14 655 91,55%
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 7 874 21 897 20 261 92,53%
9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Kiadások összesen 7 874 21897 20 261 92,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 281 281 281 100,00

%
Bevételek és kiadások egyenlege -6 055 -6 031 -4 394 72,86%

7. Pálé összesen
cím
száma

Előír.
csop.
szám

Kié
m.
előir.
szám

Megnevezés
Eredeti
előir.

Módosítót 
t előir.

Tény Tény/
mód.eir.

1.-6. Pálé összesen
1 Működési célú támogatások 

áh.belül
31303 35 013 24 837 70,94%

1 Önkormányzatok működési 
támogatása

29 410 28 945 19 147 66,15%

2 Felhalmozási célú támogatások 
áh.belül

1538 16 126 16 126 100,00
%

3 Közhatalmi bevételek 410 410 219 53,42%
4 Működési bevételek 1450 2 055 824 40,09%
5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00%
6 Működési célú átvett 

pénzeszközök
100 100 40 40,00%

7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 0,00%

B Költségvetési bevételek 34 801 53 703 42 046 78,29%
8 Finanszírozási bevételek 12 580 12 584 11 649 92,57%

1 Maradvány igénybevétele 11645 11 649 11 649 100,00
%
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Bevételek összesen 47 381 66 288 53 695 81,00%
1 Személyi juttatások 19 526 19 726 12 143 61,56%
2 Munkaadót terhelő járulékok 2 307 2 307 1 434 62,15%
3 Dologi kiadások 9578 11 316 6 564 58,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 1 800 632 35,10%
5 Egyéb működési célú kiadások 3 692 7 095 1250 17,61%
6 Beruházási kiadások 5 153 5 700 5 248 92,07%
7 Felújítási kiadások 3 889 17 408 15 055 86,48%
8 Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
0 0 0 0,00%

Költségvetési kiadások 46 445 65 352 42 325 64,76%
9 Finanszírozási kiadások 936 936 936 100,00

%
Kiadások összesen 47 381 66 288 43 261 65,26%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 11 645 11 649 10 713 91,97%
Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 10 434 0,00%

5 J
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3. melléklet

1. A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg
Bevételek Kiadások

Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredet
i

Módos
ított

Tény

Működési célú támogatások 
(állami támogatásokkal)

31 303 35 013 24 837 01 Béqellegű kiadások 21 833 22 033 13 577

Közhatalmi bevételek 410 410 219 02 Dologi kiadások, 
(átfutó...)

9 578 11 316 6 564

Egyéb működési bevételek 1 450 2 055 824 03 Ellátottak pénzbeli
juttatásai
(segélyekkel)

2 300 1 800 632

Működési célú átvett 
pénzeszközök

100 100 40 04 Egyéb működési 
célú kiadások

1 264 1 951 1 250

Finanszírozási bevételek 
(pénzmaradvánnyal)

5 076 5 602 4 667 05 Finanszírozási
kiadások

936 936 936

Más célra fordítható 
feji.bevétel

0 0 0 06 Működési célú 
tartalékok

2 428 5 144

Összesen 38 339 43 180 30 587 Összesen 38 339 43 180 22 958
Működési egyensúly 0 0 7 629 Működési egyensúly

2. Fejlesztési mérleg
Bevételek Kiadások

Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény
01 Felhalmozási célú 

támogatások
1 538 16 126 16 126 01 Beruházási

kiadások
5 153 5 700 5 248

02 Költségvetéstől kapott 
felhalmozási tám.

0 0 0 02 Felújítási kiadások 3 889 17 408 15 055

03 Magánszemélyek 
kommunális adója (100%)

0 0 0 03 Egyéb
felhalmozási
kiadások

0 0 0

04 Felhalmozási bevételek 0 0 0 04 Korábben felvett 
fejlesztési célú 
hitelek, kölcsönök 
törlesztései

0 0 0

05 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

0 0 0 05 Korábben felvett 
fejlesztési célú 
hitelek, kölcsönök 
kamatterhei

0 0 0

06 Pénzmaradvány 
felhalmozási része

7 504 6 982 6 982 06 Tartalékok 
fejlesztési célra 
elkülönített része

0 0

07 Fejlesztési célú hitelek 0 0 0
08 Más célra fordítható 

fejl.bevétel
0 0 0

Összesen 9 042 23 108 23 108 Összesen 9 042 23 108 20 303
Felhalmozási egyensúly 2 805 Működési egyensúly 0 0

99
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4. melléklet

1. A Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési (beruházási) kiadások
I. Szakfeladat neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti előír. Módosított Tény
1 Települési vizeli, és vízmin. 

véd.
Víz rekonstrukció 353 000 353 000 0

2 Mozgókönyvtár Közműv. Fejlesztés notebook 0 367 000 366 787
3 Falugondnoki Szolgálat Mobilgarázs 0 219 000 219 000
4 MFP- Kommunális eszköz 

beszerzés
Pályázati fejlesztés 3 704 000 3 594 000 3 593 150

5 ÁFA 1 096 000 1 167 000 1 069 183

Felhalmozási kiadások összesen : 5 153 000 5 700 000 5 248 120

2. Felújítási kiadások
11. Szakfeladat neve Felújítási kiadások Eredeti előír. Módosított Tény

1 Önk-ingatlanok
hasznosítása

Egészségház 780 000 780 000 0

2 Magyar Falu - JARDA Pályázati fejlesztés 2 275 000 2 034 000 2 033 858
3 Temető fenntartás Járda 0 315 000 314961
4 MFP- JÁRDA2022 Pályázati fejlesztés 0 6 058 000 6 058 000
5 MFP-TEMETŐ2022 Pályázati fejlesztés 0 4 537 000 3 447 424
6 ÁFA 834 000 3 684 000 3 200 646

Felújítási kiadások összesen: 3 889 000 17 408 000 15 054 889
?5
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5. melléklet

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A. Működési célú támogatások Eredeti előír. Módosított Tény
1 Szoc.kölcsön 100 000 100 000 100 000
2 Bursa 300 000 300 000 300 000
3 Nyugat Róma 104, KÖH 500 604 000 604 000 3 120
4 DRV 230 000 517 000 516 500
5 Páléért 150, polgárőr 30, íjász 30, birkózók 20 0 400 000 300 000
6 Falugondnoki egyesület 30 000 30 000 30 000

Összesen 1 264 000 1 951 000 1 249 620
I.B. Felhalmozási célú támogatások Eredeti előir. Módosított Tény

1

Összesen 0 0 0
III. Közvetett támogatások Eredeti előir. Módosított Tény

1 ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése - - 0
2 lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése - - 0
3 helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség - - 0
4 hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség - - 0
5 egyéb kedvezmény kölcsön elengedés - - 0
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6. melléklet

„7. melléklet

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások 103 Pálé
Támogatás címe összeg

(FT/fő)
fő összeg

Települé
süzemelt
etés

Zöldterület (ha alapú) 25 200 1.1 1.2. 25,4 640 080
Beszámítás után 981 360
Közvilágítás 6 336 000 1.1.1.3. 0 1 216 000
Beszámítás után 1 891 689
Köztemető 1 107 174 1.1.1.4. 0 100 000
Beszámítás után 148 601
Közutak 3 576 230 1.1.1.5. 1 406 550
Beszámítás után 629 845

Település igazg.,komm. feladatok 2 700 1.1.1.6. 103 6 000 000
Beszámítás után 9 807 657
Lakott külterület 2 550 1.1.1.7. 0 0
Beszámítás után 0
Önk.működési támogatása - - 8 362 630
Összes beszámítás - - 5 096 522
Polgármesteri ilLtám. - 0
Önk.működési támogatása 
(beszámítás után)

- 1.1. - 13 459 152

Pénzbeni és term.szoc.ell. 1.3.1. 103 4 068 000
Falugondnoki szolgálat 5 142 300 I.3.2.5. 1 5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen 1.3. 9 210 300
Étkezte-
tés

Bértámogatás 2 700 300 1.4.1.1. 0 0
Üzemeltetési tám. - 1.4.1.2. 0 0
Szünidei étkeztetés 797 1.4.2. 0 33 630

Étkeztetések összesen - 1.4. - 33 630
Könyvtári és közművelődési 
feladatok

2 213 1.5.2. 0 2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 
ÖSSZESEN

- -

24 973 082
9?
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7. melléklet

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek Eredeti előír. Módosított Tény
Adóbevételek 410 000 410 000 163 513
Magánszemélyek komm.adó 110 000 110 000 15 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip 300 000 300 000 148 513

Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0

Közhatalmi bevételek összesen 410 000 410 000 219 024
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)

205 000
205 000

109 512
55
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8. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek Eredeti clőir. Módosított Tény
Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

Felhalmozási támogatások 1 537 656 16 125 567 16 126 075
VP közbiztonság 1 537 656 0 0
VP közbiztonság 0 1 538 567 1 538 567
Közösségi eszköz 0 541 000 540 847
MFP Járda 0 8 272 000 8 272 460

MFP temető 0 5 774 000 5 774 201

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 537 656 16 125 567 16126 075
Felhalmozási átvett bevételek Eredeti előir. Módosított Tény

Felhalmozási átvett pénzeszközök ) 0 0
99
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9. melléklet

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A. Támogatások Eredeti előír. Módosított Tény
I. Önkormányzat költségvetési tám. 29 410 007 28 944 807 19 147 436

1 Helyi önkormányzatok működésének általános 13 459 152 13 459 152 8 075 490
2 Települési önkormányzatok egyes szociális és 9 210 300 9 210 300 5 724 271
3 Települési önkormányzatok gyermekétkezteté 33 630 33 630 19 985
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai 2 270 000 2 270 000 1 362 000
5 Működési célú költségvetési támogatások és k 4 436 925 3 971 725 3 965 690

II. Támogatásértékű működési bevétel 1 893 000 1 893 000 1 407 321
1 Közfoglalkoztatás 1 893 000 1 893 000 1 407 321

Támogatások összesen 31 303 007 35 012 807 24 837 008
55
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10. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz. Megnevezés Eredeti előír. Módosított előír.
I. Céltartalékok
1 Általános tartalék 2 428 204 5 144 228

Összesen 2 428 204 5 144 228
>5
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (1.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzataiban 
az év első 6 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások 
egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2022. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Aht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2022. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági 
feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével 
határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A 
módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a 
költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására 
irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az 
elmúlt ülés óta történt fontosabb esemén ékről.

Utolsó testületi ülésünk 07.12.-én volt.
07.16. -án részt vettem a sásdi Roma napon illetve a Gödrében 
rendezett helyi gyűjtők és kézművesek kiállításán.
07.18. -án Kiss József géppel kitakarította a faluvégi betonárkot és az 
oldalsó árkok egy részét, a kitermelt föld elszállításra került összesen 
254.000 Ft volt a munkadíja.
07.19. Sándor Boglárka részt vett a falugondnoki szolgálat 
szervezésében egy vezetési tréningen.
08.16. -án kiszállították az élelmiszercsomag osztáshoz megrendelt 
termékeket összesen 755.395.-ft értékben.
08.24.-én a tetőfóliákra fizettünk 43.000 ft-ot, ezzel a faluház födém 
lett lefedve, sajnos az új tetőre még nem találtunk pályázati kiírást, 
önerőből a tetőcserét pedig nem tudjuk megvalósítani.
A könyvtár és mosdók előtti tetőhöz az anyag meg van rendelve, a 
munkát a Maszek Ép-Ker fogja elvégezni ami előreláthatóan 195.000 
ft-ba fog kerülni,ezt a kapott biztosítási összegből fogjuk tudni 
kifizetni.
08.31.-én ért véget a közfoglalkoztatási program, itt is sajnos 
megszorítások voltak, így a három fő közfoglalkoztatott helyett már 
csak kettőt engedtek felvenni. A két hölgy szerződése 2022.09.01.-től 
2023.02.28.-ig tart, bízom benne, hogy utána is lesz lehetőségünk 
nekik munkát biztosítani.
Augusztusban került sor a beiskoláztatási támogatások kifizetésére, 
nagy örömmel fogadta mindenki a segítséget ebben a nehéz 
időszakban, összesen 330.000.-ft támogatást adott az önkormányzat 
a tanulóknak.
09.14.-én Ingyenes Lomtalanítás volt a településen.



Ezen a napon részt vettem a Sásdi Szociális Társulás Költségvetési 
Bizottsága ülésén, majd ezt követően a Sásdi Szociális Társulás 
Tanácsa ülésén.
Fő napirendi pontok voltak a Társulás 2022. évi költségvetésének 
időarányos teljesítése, a 2022. évi költségvetés módosítása, Térítési 
díj megállapítása.
A szociális célú tűzifára beadott pályázatra megkaptuk a maximálisan 
igényelhető 10m3 szociális célú tűzifát.
09.16. és 09.22. közötti időszakban Pálé Község Önkormányzata a 
tavalyi évhez hasonlóan ismét csatlakozott az Európai Mobilitási 
Héthez. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kampány 1998 
óta Európa országaiban megtartott rendezvénysorozat. Ezen a héten 
mi is sport és egészségnapot szerveztünk, játékos vetélkedőkkel, 
rendőrök által szervezett akadályversennyel és közlekedéssel 
kapcsolatos kérdések kitöltésével foglalkoztunk, majd mindenkit 
vendégül láttunk szendvicsekkel, üdítővel.
A gyerekek ajándékokat is kaptak, sporteszközöket, labdákat, 
hátizsákokat, kulacsokat, focilabdákat, gyümölcs és édesség 
csomagokat.
Nagyszerű nap volt köszönöm mindenkinek a segítségét aki a 
rendezvény megvalósításában, pakolásban, szendvicsek készítésében 
segédkezett.
09.28.-án a Páléért Egyesület szervezésében Pécsre színházba 
megyünk.
09.30.-ra szervezzük az Idősek napját.

Pálé,2022. 09. 26.



T e r v e z e t
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének (...) önkormányzati rendelete 

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1- §

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Hegyháti ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) e rendeletben meghatározott pályázat alapján 
nyújtható. A pályázatokat minden év október 25. napjáig lehet benyújtani.

(2) A benyújtott pályázatról a képviselő-testület minden év november 15. napjáig dönt, a döntést 
haladéktalanul meg kell küldeni a pályázó részére.”

2- §

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az ösztöndíj havi összege 5.000 forinttól 25.000 forintig terjed.

(3) Az ösztöndíj a megítélését követő 60 napon belül a tanév 10 hónapjára egy összegben kerül 
kifizetésre:”

3-8

(1) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép.

4.§

Hatályát veszti a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 4. § d) pontja,
c) 7. § (1) bekezdése,

5-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
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1. melléklet

amely létrejött egyrészről
...............Önkormányzata (székhely:............ ), képviseletében........... polgármester, mint támogató,
a továbbiakban: Támogató
másrészről
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Adóazonosító jele:
TÁJ szám:
Bankszámlaszáma:
és a kiskorú képviseletében
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
szülő, törvényes képviselő,
mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas
(a továbbiakban együtt Felek)
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hegyháti Ösztöndíjról szóló 8/2018.(VIA.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) 
kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésnek segítése, 
tanulmányi előmenetelük motiválása céljából, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett 
és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás 
szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált.
2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. 
szabályrendszerét, valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt 
kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre - 
megismerte és megértette.
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- megismerte és megértette.
3. Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője vállalja, hogy
a) a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan 
iskolai mulasztása nem lesz,
b) hozzájárul, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i Közös Önkormányzati 
Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes 
adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti 
járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel 
kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és 
végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése 
érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) 
kitöltésében.
c) az a) vagy b) pont megszegése esetén a Támogatott részére a kötelező határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a teljes kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.
4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére 20... szeptembertől 20.. júniusig, de legfeljebb 
az Ösztöndíjas tanulói/hallgatói jogviszonya fennállása időszakára e megállapodás aláírásától 
számított 30 napon belül egy összegben az ösztöndíj összegét, havi .... forintot, összesen ... forintot 
a kérelmező részére megfizeti, a kérelemben írt módon, az Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla 
javára történő átutalással, vagy az Ösztöndíjasnak vagy törvényes képviselőjének készpénzben.
5. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az 
ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.
6. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és 
írásban módosíthatják.
7. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.

......... ,20 ................

Támogató Ösztöndíjas Törvényes képviselő”
2. melléklet

„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban 
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

Európai Unió
Európai Szociális 
Alap

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA B E F E K T E T É S  A JÖ V Ő B E

S Z É C H É N Y I  2020

1. Pályázó adatai
Neve:...................

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Hegyháti ösztöndíj pályázathoz
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Születési neve:........................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Születési helye, ideje:.............................................................................................................
Lakcíme:.................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele:..................................................................................................................

2. Pályázó iskolájának adatai
Iskola neve:.............................................................................................................................
Székhelye:...............................................................................................................................
Évfolyama:..............................................................................................................................

3. Tanulmányi eredmény
a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye (tanulmányi átlag, 2 
tizedes pontossággal):...................

4. Hátrányos helyzet bemutatása
A pályázó nyilatkozata, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem: ............................ forint.
A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szabályait kell alkalmazni.
Egyéb szociális, családi helyzet bemutatása röviden:

5. Az ösztöndíj odaítélésének egyéb feltételei
(Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) jó tanulmányi eredmény, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítmény,
b) közösségi, kulturális vagy művészeti tevékenység végzése,
c) sportteljesítmény elérése,
d) tudományos tevékenység végzése,
e) más kiemelkedő tevékenység végzése: ......................................

A példamutató teljesítményt, magatartást az iskola, civil, egyházi vagy egyéb szervezet 
nyilatkozata, ajánlása támasztja alá, kérjük csatolni.

7. Nyilatkozatok:
A. Vállalom, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségemnek folyamatosan eleget 
teszek, igazolatlan iskolai mulasztásom nem lesz.
B. Szülőmmel együtt hozzájárulunk, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i 
Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre 
vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott 
módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében együttműködünk az ösztöndíj folyósításának 
kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei
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követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA 
kérdőív) kitöltésében.
8. A megítélt ösztöndíjat bankszámlára / készpénzben kérem*.
Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kérjük annak adatait megadni.
Számlatulajdonos neve:...........................................................................................................
Számlavezető intézmény neve: ..............................................................................................
Számlatulajdonos bankszámlaszáma: ......................................................................................
*a megfelelő aláhúzandó

K elt:..........................., 20........................ hó ...............nap

pályázó aláírása szülő, törvényes képviselő aláírása
(kiskorú tanuló esetén)

Csatolandó melléklet:
1. Apályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
2. Amennyiben a példamutató teljesítményt, magatartást igazoló nyilatkozattal, ajánlással rendelkezik, kérjük csatolni.”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Pálé Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” közös pályázati projektje lebonyolítása során alapította a Hegyháti 
ösztöndíjat, 14-22 év közötti nappali tagozaton továbbtanuló fiatalok számára. Az ösztöndíj 
feltételeit az 5/2018.(VI. 14.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A pályázat lebonyolítása végéhez közeledik, a projekt költségvetésének átdolgozása során az eredeti 
célok megvalósítása mellett is maradtak olyan források, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
ösztöndíjprogramot az eredeti tervek (Páléban 1 tanuló támogatása egy tanév idejére) bővítésével 
folytassuk. A szabad források bevonása érdekében eltöröljük a korábbi korlátokat, a pályázatok 
benyújtását lehetővé tesszük a tanév során is, és a megítélt támogatás kifizetését is a projektidőszak 
alatt biztosítjuk.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: az ösztöndíj-lehetőség bővítése a nehéz szociális helyzetben lévő családok 
számára kedvező.

- gazdasági hatása: közvetlen hatása nincs.

- költségvetési hatása: a projekt költségvetésében rendelkezésre áll a szükséges forrás.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a tervezet a pályázók adminisztratív terheinek 
minimalizására törekszik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:

A rendelet szabályainak felülvizsgálata a pályázati projekt megvalósítása érdekében
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"A" TÍPUSÚ PÁ LY ÁZATI KIÍRÁ S
Pálé Község Ö nkorm ányzata  az  E m b eri E rő fo rrá so k  M inisztérium ával együttm űködve, . 

az  51/2007. (III. 26.) K orm ányrendele t a lap ján  k iírja  2023. évre a B ursa  H ungarica  Felsőoktatási Ö nkorm ányzati Ö sztöndíjpályázato t 
felsőoktatási ha llgatók  szám ára  a 2022/2023. tanév  m ásodik  és a  2023/2024. tanév  első félévére vonatkozóan

L 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 
..lakóheiy" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a íakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, alcik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. 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 2022/2023. 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.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sásd Dózsa György utca 
32.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje; 2022. november 3.
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 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 elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a  belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra 
ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését kővetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázat* 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.
3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a) Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve).
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 
3.2.6,, 4.17. pontját).
4. A pályázat kötelező mellékletei
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.
Amennyiben apályázó 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.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A  p á ly ázó  szo c iá lis  rá szo ru ltság a  ig a zo lá sá ra  k ö te le s  m e g a d n i a v e le  egy  h á z ta r tá sb a n  é lő k  (a  p á ly ázó  la k ó h e ly e  sze r in ti la k ásb an  é le tv i te ls z e rű e n  eg y ü tt lakó , o tt b e je len te tt 
la k ó h e lly e l v ag y  ta r tó z k o d á s i h e lly e l re n d e lk e z ő  sz e m é ly e k )  e g y  fő re  ju tó  h a v i n e t tó  jö v e d e lm é n e k  fo rin t ö s sz e g é t. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi 111. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - aa) az Szjaív. szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és - ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLV1I. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele rsem 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, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek a) a rendkívüli települési 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 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi 
nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 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 egyszerűsített foglalkoztatásról szóió 
2030. évi LXXV. 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 el len értéke, h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban 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 
életvitelszerü, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 1) 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.
6. Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával 
igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az 
intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
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 pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelö, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: G D P R )-6 . cikk (1) 
bekezdésének c) és e) pontjában -  foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő 
honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: htt|'s://emeí.^ov.hu/adatkezeles/
7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget 
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); - 
tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása; - a tanulmányok 
szüneteltetése (halasztása).
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai 
úton megküldve a Támogatáskezelö 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. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer 
következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi 
félév lezárását követően (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. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez 
vette.

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pálé Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) K orm ányrendelet alapján kiírja a 2023. 

évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulm ányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. 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 fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 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 2023. évi felvételi eljárásban először nvernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a z  EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a  Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sásd Dózsa György utca 32.) 
kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő bem újtásának határideje: 2022. november 3.
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 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 elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra 
ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését 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.
3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a) Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. és a 2025/2026. tanév).
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: 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., 
4.17. pontját).
4. A pályázat kötelező melléklete az igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázati űrlap csak a kötelező 
melléklettel együtt érvényes, ennek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles 
megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
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 - aa) az Szjatv. szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és - ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, EMET/11466/2022 6 vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. 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, a magánszemélyt térhető egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi 
szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek a) a rendkívüli települési 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 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a nyugdijprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi 
nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás 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 egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2010. évi LXXV. 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 tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellen értékeként 
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 kővető egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
él elvitel szerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 1) 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.
6. Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával 
igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
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 pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) -  6. cikk (l)  
bekezdésének c) és e) pontjában -  foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő 
honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: htips://emet.pov.hu/adatkezeles/
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson.
7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezel öt 
és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor: - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, 
lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása; - a tanulmányok szüneteltetése (halasztása).
A típusú támogatásban részesített páh ázó 2023. augusztus 31-iti a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vanv az Oktatási Hivatal besorolási 
határozata másolatának megküldésével köteles a Támogatás kezelő részére bejelenteni, ho»% a 2023/2024. tanévben melwk felsőoktatási intézményben kezdi meiz 
tanulmány ait. A pálvázó köteles egyúttal az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott űrlapon nyilatkozni arról. hóm a 2023. évi felsőoktatási felvételi évet me előzőén 
n> ert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. 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 ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton 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. Az az ösztöndíjas, 
nki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása 
miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a 
iogosulatlar.ul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a 
pályázati fettételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
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