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Támogatáskezelő tölti ki!

Érkeztetőszám:

lktatószám:

lgármestere (a polgármester

nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

és visszavonhatatlan döntést hozott

ális helyzetű felsóoktatási hallgatók, illetőleg

létrehozott Bursa Hungarica Felsóoktatási

5iához,

mára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő

Felsóoktatási Ö nkormá nyzahi Ösztönd íj rendszer 20 17, évi

ési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a

települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének

az Altalános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár

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

ösztöndíjrendszer 2017 " évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott

döntését a https:l/bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben

rögzíti.

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Nyilatksaat
a csatIakozásról, valam

az elektronikus ad

Kérjük, hogy a Csatlakozási
2 0 1 6. o któ b e r 3 - i g sz í v e s ke dj e n m e g küld e, rtt áj á n l ott

Alul írott PoLGÁRMESTER

akadályoztatása esetén

1. Az önkormányzat

arról, hogy

felsóoktatási ta

2. Aa

fiatalok

pályázati ford

pályázatok kiír

továbbítása során

el.
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AIapadatok (ön kormá nyzat) :

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

pénzintézeti adatok:

számlavezető intézet neve:

Ö n ko rmány zat bankszám laszá ma :

Felhasználói adatok (Központi

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hogy a
az EPER

szam belül-

Alulírott Önko
nyilatkozat aláí

s áll be, úgy a szükséges adatmódosítást
a változás bekövetkezésétőla jóváhagyáshoz -

Támogatáskezelónek.

- polgári és büntetőjogi felelósségem tudatában - a jelen

az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.

aláírás

aláírő neve nyomtatott nagybetűvel

Kelt:
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