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BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNyZATI HÍ1UDÓJA

2005. SZEPTEMBER VIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Képviselő-testületi ülésről

Szeptember l-én tartotta soros ülését város
unk képviselő-testületet. Az elmúlt hónap ese
ményeiről szóló tájékoztatóban szerepelt, hogy
augusztus 19-23-a között Gyergyószentmiklós
újságírói tettek látogatást városunkban. Az Euró
pai Bizottság által támogatott program során
megismerkedtek a helyi rádió, kábeltelevízió
szerkesztőségeivel. A tapasztalatcsere során tájé
kozódtak a csatlakozást követő változásokról is,
A csoporthQz 2 nap csatlakozott Békéscsaba
testvérvárosa, Székelyudvarhely delegációja is,
az udvarhelyi önkormányzat sajtóreferensének
vezetésével.

Fő napirendi pontként tárgyalták a képviselők
az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A bevéte
lek 51,63 %-osan teljesültek. A kiadások meg
közelítik a tervezett mértéket, az első félévben
hitelfelvételre nem került sor.

Ezt követően közmeghallgatásra került sor,
Békés Város Szabályozási tervének, belterületi
IL üteméről. 2004. első felében a képviselő
testület elfogadta a város szerkezeti tervét,
amelynek a településrendezési terv a folytatása.
A terv 10 éyes időtartamra szól, amely jövő év
elején kerül a tervek szerint elfogadásra. A köz-
meghallgatáson bemutatásra kerültek a különbö
ző tervezett változtatások, amelyek telektömbök
re osztja a város területeinek épített környezetét,
az ehhez kapcsolódó építészeti előírásokat. Az
elhangzott és a tervezés során beérkező javasla
tok a szakhatóságokkal történt egyeztetés után
kerülhetnek be a tervbe. A szabályozási terv
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Műszaki

Osztályán, valamint a VII. Madzagfalvi Napok
Békés bemutatkozik kiállításáh. A véleménye
ket a kiállításon elhelyezett füzetbe is beje
gyezhetik.

Az egyéb előterjesztések között tekintették
át az idei évben benyújtott pályázatok eredmé
nyességét a képviselők. Ez idáig≠-’27 pályázat
került beadásra. Ebből 21 darab lett elbírálva,
melyből 15 db nyert, ami 71,4 %-os nyertes
arány. Az elnyert összeg eddigi 126 millió 461
ezer forint.

Az augusztusi belvízhelyzet miatt a képvi
selő-testület vis major kérelem benyújtásáról is
döntött, két jelentős káresemény miatt. Az au
gusztus eleji szélsőséges időjárás miatt a Galé
ria beázott, baleset- és életveszélyessé vált. A
helyreállítás becsült költsége megközelíti az 55
millió forintot.

Az elmúlt hetek csapadékos időjárásának
következtében a város több részén alakult ki
belvizes terület, ahol azonnali intézkedésre volt
szükség. A védekezés költségei meghaladják és
4 és fél millió forintot. A szélsőséges időjárás
következtében bekövetkezett kárökat~ az ön
kormányzat nem képes saját erőből finanszí
rozni, ezért nyújt be vis maior kérelmet a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

A témához kapcsolódva szeptember során a
Városfejlesztési Bizottság megvizsgálja, hogy
milyen technikai megoldások és anyagi forrá
sok szükségesek ahhoz, hogy a város 3 góc-
pontján hasonló belvíz-helyzet ne alakulhasson
ki.
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Sikeres pályázatok révén több utca új
aszfaltburkolatot kapott a városban.

A Kecskeméli, Lengyel Lajos, Fábián
utcák 26 millió forint összköltségü
felújításához 15 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert Békés.

Jeleníkezési határidő: 2005. szeptember ló.

Ezt követően, szintén sikeres pályázat
révén a Bocskai, Nyíri, Kispince atcák is új
aszfaltburkolatot kaptak. Ennek a munkának
az összköltsége 11 millió 113 ezer forint.
amelyhez 6 millió 445 ezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

Jantyik Mátyás rajzpályázat

A Békési Szlovák Kisebbségi
Onkormányzat - hagyományt teremtve - 2005-
hen ismét gyermekrajz_pályázatot Ír ki,
Jantyik Mátyás emlékére. A pályázat címe:
Nyár, Vakáció, Kalandok!”

A pályázaton Békés városban tanuló
általános iskolások vehetnek részt, gra5kával,
festménnyel. maximum A/3-as méretig:
Meghirdetett kategóriák: első- második.
harmadik- negyedik. ötödik-hatodik, hetedik-
nyolcadik osztályosok. A pályaműveken fel

kell tüntetni: név, iskola neve, osztály, mű
címe.
Beadási határidő: 2005. október 7.
Beadás helye: Városi Könyvtár vagy
Városi Galéria Békés, Széchenyi tér 4.
Kiállítás időpontja: 2004. október 14.
Kiállítás helye: A Könyvtár
Gyermekkönyvtárának clőtcre a Városi
Galériában.
Altalános Iskolák kategóriánként 6 darab.
összesen 24 pályamüvel nevezhetnek be.

Békés Város Önkormányzata értékesítésre

mcghirdeti a tulajdonát képező

- Békés’ Fáy u. Il. 1. 3. szám alatti 3 szobás,

- Békés1 Fáy u. II. II. 12. szám alatti 3 szobás

komfortos lakást

További információ kérhető a

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási

Osztályán (Békés’ Petőfi ii. 2.) 47-es számú

iroda.

Úta szfa Itozások

Felhívás

Augusztusban 5 fős delegáció látogatott városunkba Székelyudvarhelyről. Hazaérkez~sük előtt a
hatalmas esőzés eddig nem tapasztalt károkat okozott az erdélyi településen.~
hiajánlotta segítségét. amely alapján azt kérték, hogy tegyük közzé azt a számlaszámot, ahova
várják az adományokat az újjáépíteshez.

A Székelyudvarhelyétt Alapitvany forint alapú számlaszámot nyitot az adomáynok fogadására’
melynek adatai:
Számlatulaidonos: FUNDATIA PRO ODORFIEI (Székelyudvarhelyért Alapítvány)
Számlatulajdonos címe: 535600 000RIIEIU SECUIESC. str. Bethlen Gábornr. 43.
Számlaszánt RO30RNCB292000003~ H)0 3 [FlUF~
S\VIFT COD: RNCBROBU
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
kkes Varos Onkormanyzata az Oktat~L Minisfleriummal egyuttmukodve a 2006 evre ezennel kiirja a

Bursa Hunganca Felsooktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazatot [

felsőoktatási hallgatók számára.

pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális
~lyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem
ami felsőoktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
apján az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
vábbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben az általuk felvett
ak képesítési követelményében meghatározott képzési időn belül nappali tagozaton folytatják
nulmányaikat.

12/2001. (IV.28.) ONI rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
mdvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

i2yelem!

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók new

jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

Külröldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók new jogosultak a Bursa Hungarica

ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók

is.

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 2005/2006. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. .

Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsőoktatási intézményben hallgatói

jogviszonya van, pályázatában feltétlenül CSAK azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol

államilaE finanszírozott nappali ta2ozatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj

folyósításának alapfeltétele.

kz ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2005/2006. tanév második,
Iletve a 2006/2007. tanév elsó féléve).

%z ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006. március.

&z ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2005/2006. tanév
násodikfélévében megfeleljen a pályázati kilrásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
dveszíti.
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Az ösztöndijat minden pályázati fordulóban Újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag flnanszírozott hallgatója a l~lsóoktatási intézménynek

A települési önkormányzat határozatban rendelkezlwl a támogatás visszavonásárol abban az esetben,
ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik A
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járuléktizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláirva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31’

A pályázat kötelező melléklete a Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Interneten a
http://www.bursa.htl cím alatt hozzáférhető, és a felsőoktatási intézmény által kitöltendő
Iskolalátogatási igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja. hogy a
pályázó a pályázati kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi

okiratokat kell csatolnia:

• Jövedeíemnyflatkozat a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy före jutó

jövedelmének igazolására

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
erediuényéiiek, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalálioz.

A pályázó pályárata henyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi
jogviszonyáról az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálynak, illetve az önkormányzat(Ok)Ilak
tájékoztatást nyújtson.

A települési önkormányzat saját maga bírálja cl a beérkezett pályázatokat.

A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005. december 5-ig
az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Sorsa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a
http://w~J2tIrsa.h~

Internet címen.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Békés Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműk~~~~ a 2006. évre ezennel kiírja

Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati ÖsztöndíjpáJyáz2t0~

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok Számára’

A. pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos Szociális
helyzetű fiatalok (a 2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2006/2007. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem
állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első
alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesiiljietnek ösztöndíjban, akik 2006-ban először nyernek
‘tőlvétclt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2006/2007. tanévben ténylegesen
megkezdik.

~em!

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanhlók nem

jogosultak a Bursa Hungai-ica ösztöndíjra.

• A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a

rendvédelmi és katonai felsőoktatási Intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást kővető tanulmányi félév.Az ösztöndíj
folyósításának kezdete a 2006/2007. tanév elsó féléve. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a
fl~lsőoktatási intézménynek. .

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az
önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság ~venkénti
Felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. A határozat csak a meghozatalát kővetö
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben’
ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
~dóalapot növelő jövedelemnek számít.

\ pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati ~írlapon, a
)ályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
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A pályázó szociális ránorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat
kell esatolnia:

JövedelemflyilatkOzat a pályázó ás a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének igazolására

A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének1 illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő
felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázati
Osztálynak, illetőleg az önkorrnányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson.

A pályázó írásban köteles 2006. augusztus 31-ig az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati
Osztály részére bejelenteni, hogy a 200612007. tanévben melyik felsőoktatási intézményben (az
intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg tanulmányait.
Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából kizár’ható.

Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama
alatt sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, ‘B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

A települési önkormányzat saját maga bírálja cl a beérkezett pályázatokat.

A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005. december 5-ig
az önkormányzat hirdetőtábláján ás a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a
http://w~w.b~IrSe±h%i .

Internet címen. .

További információk: .

A pályázathoz szükséges nyomtatványok 2005. szeptember 12.-től a Polgármesteri
Hivatal 30. és 37. sz. irodájában vehetők át, illetve a Művelődési, Sport és Népjóléti Osztály
előtti folyosón találhatók. . .

A pályázat benyi~jtásának helye a Polgármesteri 1-livatal 30. és 37. sz. irodája.

Békés Város Képviselő-testülete rendelete alapján ösztöndujtárnogatásban részesülhet,. akinek
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori ‘őregségi

nyugdíjminimum 120 %-át, ez 2005-ben 29 640 Ft.
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