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a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek. akik a képzésre vo
natkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagoza
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap
képzésben. mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé
nyező mesterképzésben. egységes. osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Ameny
nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén
már nem áll fenn. úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall
gatók is. akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézmén’ ben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösz
töndíj folyósításának feltétele. hogy a 2010/2011. tanév
második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intéz
ménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. azaz két egymást
követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illet
ve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban:
2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév máso
dik félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszo
nya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott
az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyó
sításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a fel
sőoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban. amelyekben a hallgató hallga
tói jogviszonya szünetel. az ösztöndíj folyósítása - a folyó
sítás végharáridejének módosítása nélkül - teljes egészé
ben szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB jámlékti
zetési kötelezettség nem terheli. azonban az adóalapot nö
velő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járan
dóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CX VII. törvény 3. ~ 72. 5) pontját).

„Á” fe.~ őoktatási

a 2.1”/2’11. t.név
allgatók számára

a 011/2012. tanév első félévére von . t. ozóan
ásodikés
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I. A felsőoktatási intézmény által ki
töltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben
több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll. pályá
zatában csak azt a felsőoktatási in
tézményt kell megneveznie, amely
lyel elsőként létesített hallgatói jog-
viszonyt. A felsőoktatási intéznié
nyek szerződése alapján folyó. kö
zösen meghirdetett — egyik szakon

nem hitéleti. a másik szakon hitok
tató. illetve hittanár — két szakos
képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktaiási intézményt köteles
megnevezni.

2. Jövedelcmnyilatkozat igazolással
a pályázó ős a vele egy háztartás
ban élők egy főre jutó ha”i nettó
jövedelméról. Vállalkozók, őster
metők esetén a 2009. évi adóbe
vallás ős az értelmező rendelkezé

sek szerinti formában ős tarta
lommaL .

3. Vagyonnyilatkozat a pályázó és a
vele egy háztartásban élők vagyo
náról.
A pályázati űrlap csak a lent
meghatározott kötelező met
lékletekkel együttesen érvé
nyes, valamely melléklet hiá
nyában a pályázat formal hI
básnak minősül.

A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendel
kező, hátrányos szociális helyzetű fi
atalok jelentkezhetnek. akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló közép
iskolások;

V4GY
b) felsőfokú diplomával nem ren

delkező, felsőoktatÚsi intéz
niénybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;

ős a 2011/201 2. tanévtől kezdődő
en felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot ős szakképzettséget eredmé
nyező alapképzésben. egységes’ osz
tatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben kísánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok ré
szesülhetnek ösztöndíjban, akik
2011-ben először nyernek felvételt

felsőoktatási intézménybe és tanul
mányaikat a 2011/2012. tanévhen
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3x 10 hónap,
azaz hat egymást követő tanulmái~yi fél&

Az ösztöndíj folyósításának kez
dete a 2011/2012. tanév első féléve.
keresztféléves képzés esetén a
201112012. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele,
hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2011/2012. tanév első
félévében illetve keresztféléves kép
zés esetén a 2011/2012. tanév máso
dik félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a t~mogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a p~lyázati kiírásnak’ a tá
mogatott az ösztöndíjra való jogo
sultságát elveszíti.

Az ösztöndij csak azokban a hóna
pokban kerül íolyó~ításra. amelyekben

a pályázó beiratkozott hallgatója a fel
sőoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyek
ben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel. az ösztöndíj folyósítása — a
folyósítás véghatáridejének módosítása
nélkül — teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen
adó- és TB járulékfizetési kötelezett
sé2 nem terheli. azonban az adóalapot
növelő jövedelemnek számít. (Az adó-
terhet nem “iselőjárandóságokról lásd
a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 3. * 72. s)
pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézménybe történő felvételi vizsgája
eredményéről az Oktatási Hivatal az
0KM Támogatáskezelő Igazgatóságá
nak’ illetve a támogató önkormányzat
nak tájékoztatá~t nyújtson.

I. Tanulói jogviszony igazolás (kö
zépiskolások esetében) vagy érett
ségi bizonyítvány másolata (már
végzettek esetében).

2. Jövedelemnyiiatkozat igazolással
a pályázó és a vele egy háztartás
ban élők egy főre jutó havi nettó

jö’ edelméről. Vállalkozók, őster
melők esetén a 2009. évi adóbeval
his ős az értelmező rendelkezések
szerinti formába,’ ős tartalommal.

3. Vagyonnyilatkozat a pályázó és a
vele egy háztartásban élők vag3o-
ntírél.

A pályázatI űrlap csak a lent
meghatározott kötelező mellék
letekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a
pályázat formal hibásnak minő
sül.
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A települési önkormányzat 2010. no
vember 23-ig saját maga bírálja el a be-
érkezett pályázatokat:

a.) a határidőn túl benyújtott. Vagy
formailag nem megfelelő pályá
zatokat a bírálatböl kizárja. és
kizárását írásban indokolja;

b.) minden határidőn belül benyúj
tott, formailag megfelelő pályá
zatot érdemben elbírál. és dön
tését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén ál
landó lakóhellyel rendelkező pá
lyázókat részesítheti támogatás
ban;

d.) az elbírálás során korra, fajra.
nemre, bőrszínre. felekezeti
vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet
nélkül, kizárólag a pályázó szo
ciális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbiráló szer” döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat dön
téséről és annak indokáról 2010. de
cember 6-ig írásba” értesíti a pályá
zókat.

Az 0KM Támogatáskezelő Igaz
gatósága 2011. március 16-ig írásban
értesíti a települési önkormányzat ál
tal támogatásban részesített pályázó
kat a Bursa Hungarica ösztöndíj tel
jes összegéról és az ösztöndíj-folyósí
tás módjáról.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, bogy a felsőoktatási
intézmény hallgatói jogviszonyáról az
0KM Támogatáskezelő ~gazgatóságá
nak, illetve a támo2a’ó Önkormányzat-
mik tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat ben~újtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űr

lapon rögzített személyes adatait a pá
lyázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a me
gyei önkormányzat, és az 0KM Támo
garáskezelő Igazgatósága részére - ki
zárólag az ösztöndíjpályázar lebonvoli
tása és a támogatás jogosultság ellenőr
zése céljából - átadja illetőleg az ősz
töndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benytijtásával
hozzájárul ahhoz, hogy az 0KM Tá
mogatáskezelő Igazgatósága szemé
lyes adatait az ösztöndíjpálvázat lcbo
nyolitása és a támogatás jogosultság cl-

lenörzése céljából — az öszröndíj idő
tartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az azo
nosítás célja érdekében szükséges mér
tékben történő kezeléséhez és az ösz
töndíjpályázat lebonyolítása valamint a
támogatási jogosultság ellenőrzése cél
jából történő továbbításához.

Az ösztöndíjban részesülő hallga
tó köteles az ösztönclíj folyósít~sának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról hala
cléktalanul (tIe legkésőbb IS napon
belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményi, és az 0KM
Támogatáskezelűt (1244 Budapest.
Pr. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 mnunkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

— urn u I mányok halasztá sa;
— tanulmányok helyének meg”álto

zása (az új felsőoktatási intéz
mény. kar. szak. munkarend, Ii
nanszírozási forma megadásával);

— tanulmányi státusz (mu ii karend.
képzési forma) változása;

— személyes adatainak (születési
név, anyja neve, állampolgársá~a,
állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köte
les a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyösító felsőoktatási intézmény ré
szére visszatizetni.

A felsőoktatási hallgatók szán’ára
megítélt támogatási az önkormányzat
visszavonhatja. ha az ösztöndíjas el
költözik a települési Önkormányzat il
letékességi területéről. A települési ön
kormányzat ebben az esetben határo
zatban rendelkezik a támogatás Vissza
vonásáról. A határozat csak a niegho—
zatalát kö”ető tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.

Amennyi ben megállapítást nyer.
hogy a pályázó a pályázatban nem a va
lóságnak megfelelő adatokat szolgáltat
ta vagy a pályázati feltételeknek egyéb
ként nem felel meg. támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem.
ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájé
koztatást már kézhez ‚‘ette.

FIGYELEM!

— Az 51/2007. (III. 26j Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hall
gatók juttat~sairól és az általuk fizetendő egyes térítésekról I. ~ (2) be
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai
illetve rendvédelnii felsőoktatási intézmények katonai illetve reudvédel
mi képzésben részt vevő hallgatói.

— A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

— Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati ki
írás feltételeinek.

— Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszon3’ban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A p~lyázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalba” hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat beuyújtási határideje:
2010. október 29.
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Egy háztartásban élők

a pályázó állandó lakóhe
lye szerinti lakásban életvi

telszerűen együttiakó, ott he
jelentett vagy tartózkodási

hellyel rendelkező szemé
lyek.

Jövedelem

A szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. * (I) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költsé
gekkel és a befizetési kötelezettség
gel csökkentett

— a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. tör
vény szerint meghatározott.
belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett — va
gyoni érték (bevétel), ideértve
a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adó-
mentes jövedelmet is,

— az a bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói
adóról. illetve az egyszerűsí
tett közteherviselési hozzájá

rulásról szóló örvénv szerint
adót. illetve hozzájárulást kell
fizetni.

Elismert költségnek minősül a
személyi jövedelemadóról szóló
to~~rvéi~yben elismert költség, vala
mi it a fizetett tartásd íj . H a a ma
gánszemély az egyszerűsített vál
lalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alap
jául szolgáló bevételt szerez, a be
vétel csökkenthető a személyijöve
delemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő iga
zolt kiadásokkal, ennek hiányában
a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgaz
dasági őstermelő adóévi ősterme
lésből származó bevétele nem több
a kistermelés értékhatáránál (illetve

ha részére támogatást tolyósítouak,
annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségek
kel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelő összeggel. vagy a bevé
tel 85%-ának, illetőleg állatte
nyésztés esetén 940% -ának megfele
lő összeggel.

Betizetési kötelezettségnek mi
nősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsí
tett közteherviselési hozzájárulás.
egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék. nyugdíjbiz
tosítási járulék. magán—nyugdíj—
pénztári tagdíj és munka’ állalói já
rulék.

Nenz ininó~üljövedelenz;zek

1. a temetési segély, az alkalman
ként adott átmeneti segély, a la
kásfenntartási támogatás. az
adósságcsökkentési támogatás.

2. a rendkívüli gyermekvédelmi tá
mogatás. a Cyvt. 20/A. *-a sze
rinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B. *-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a

szépkorúak jttbileuini juttatása.
5. a személyes gondoskodásért fize

tendő személyi térítési díj megál

lapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezmé
nyei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás, .

6.afogadó szervezet által az ön
kéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,

7 an nak az alkalmi inunkavál lalói
könyvvel történő foglalkoztatás-
nak a havi ellenértéke, amely a
teljes munkaidőben foglalkozta
tott munkavállaló külön jogsza
bály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér)
50%—át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíj.

9. az energiafelhasználáshoz nyúj

tott támogatás;

A Bursa Flungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrend
szer jogszabályi hátteréül a felső
oktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvén’ ‚alarnint a fel
sgoktatúsban részt vevő hallgatók
juttatúsairól és az általuk fizeten
dő egyes téritésekról szóló
51/2007. (III. 26.) Korni. rendelet
szolgál.

—

se ezése
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a a ‚. a : . •.~ :
A szociális rászorultságot és az adható támogatás mértékét

Békés Város Képviselő-testülete 9/2009. (lii. 27.) rendelete szabályozza.
1 sz. melléklete:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálási szempontjai

A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat meg-
kezdő, illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jöve
delem.

ENNEK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBI PONTÉRTÉKEKET KELL ALKALMAZNI:
I.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ig 20 pont

2.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között 18 pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között 16 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 160 % között 14 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének [61 % - 180 % között 12 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez
kötődnek.

1.) A tanulóhoz kötődő hátrányos helyzet — gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved,
rokkant, albérletben lakik (amennyiben az intézménytől nem kap albérleti hozzájárulást)
— pontértéke: 3 pont

2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál t~bb. a család
ban folyamatos ellátást igénylő beteg. munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke: i pont

3.) Egyedülálló pontértéke: 5 pont

C) A támogalás havi összegét, a biztosítani kívánt ösztöndíj mértékét diffe
renciáltan az alábbiak szerint kell meghatározni.

20 pont és felette 5000 Ft
18—l9pont 4500 Ft
16—17 pont -1000 Ft
14—15 pont 3500 Ft
12—13 pont 3000 Ft

0—Il pont OFt

Az öregségi nyugdíjminimum jelenlegi legkisebb összege: 28 500 Ft.

Az “A” és ‘B” típusú pályázati űrlapok. illetve ajövedelemnyilatkozat és vagyonnyilatkozat nyomtatványok
2010. szeptember 20. után átvehetők Békés Város Polgármesteri Hivatala 30. sz. irodájában’ illetve letölt
hetők Békés város honlapjáról: www.bekesvaros.hu .

A beadás helye:
Békés Város Polgármesteri Hivatala 30. sz. irodája ügyfélfogadási időben.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat

útján to~~ítéiiőPá yázat • t irde
A Békés Város Önkormányzat a tulajdonát k4ező alábbi ingatlanokat:

4 Polgármesteri Hivatala - Békés, Széchenyi tér 4/22 sz.
(80 m2) lakás

IZ • I A bérleti díj: 450 FVm2/hó
. - Békés, Kossuth u. 30. szám

álláshelyének betöltésére (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 21 200 Ft/hó+áfa
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy — Békés, Veres P. tér 7. sz. 9sz.
okieveles közigazgatási menedzser szakképesítés, (17 m2) garázs

• jogi vagy közigazgatási szakvizsga, Bérleti díj: 5000 FVhó+áfa
‘a pályázat kiírását közvetlenül megelőző 10 évben szerzett legalább 4

Részletes t4jékozjató ké’*etó’éves közigazgatási gyakorlat,
a Palgdnnes’eri Hivatal Gazd’ílkodcísi‘ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

‘vagyonnyilatkozat tétel.
(Békés, Petűjí a. 2.. 36-os iroda).

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: BLNI Ll’r’sl lIA’IÁRII)Ő:
‘fényképes, részletes szakmai önéletrajzot, 20)0 oktoher 8. (péntek) 12.00 óra.
‘30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
‘végzettséget igazoló okmányokat,
‘a Polgármesteri Hivatal vezetésével, a hivatali munka szervezésével

kapcsolatos szakmai elképzeléseket.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN ELŐNY! JELENT:
‘ legalább 5 éves önkormányzati, jegyzői közigazgatási tapasztalat,
‘felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

BÉREZÉS És KINEVEZÉS:
a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint teljes

munkaidős. határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
a vezetői megbízás határozatlan időre szál.

A PÁLYÁZAT BENYIJJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
a Kormányzati Személyügyi Központ (KSZK) honlapján való me~elentést

követően 20)0. október hó 15. napjáig.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
a benyújtási határidő lejártát követő első soros képviselő-testületi ülés

A pályázatot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesterének címezve (5630 Békés. Petőfi u. 2. sz.) lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Jegvzői pályázat”.

‚ BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA

FELHÍVÁSA
Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirüis végeznek

városunkban,
2010. szeptember 27-október 1.

között.

Igényeiket 2010. szeptember 24.
(péntek) 14.00 óráig jelezhetik a
Polgármesteri Hivatal telefonköz
pontjÚban. valamint munkaidó’ben
a Kossuth utcai, kétállásos autómo
sónál.
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