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17, évi

ési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
az Altalános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár

el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszer 2017 " évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
3"

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.
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