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BURSA HUNGARICA
FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Békés Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmőködve
ezennel kiírja a 2009. évre
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsıoktatási hallgatók számára
a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsı félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális
helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül,
államilag támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben résztvevı tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevık nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009. ıszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010.
tanév elsı félévére esı ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsıoktatási intézményben a pályázás idıpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2008/2009. tanév
második, illetve a 2009/2010. tanév elsı féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!
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Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag támogatott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelı jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja
illetıleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenırzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat kötelezı mellékletei:
1.
A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként létesített
államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.
2.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelmérıl.
3.
A szociális rászorultsága igazolására egyéb okiratok.
A pályázati őrlap csak az 1-2. pontban meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül.
Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf.
920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási
intézmény részére visszafizetni.
A felsıoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Békés Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmőködve
ezennel kiírja a 2009. évre
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális
helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló
középiskolások vagy b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsıfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban elıször nyernek felvételt
felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben résztvevı tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010.
tanév elsı félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti!
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag támogatott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelı jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe történı
felvételi vizsgája eredményérıl az Országos Felsıoktatási Információs Központ az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja
illetıleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenırzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat kötelezı mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelmérıl.

2.
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága 2009. március 16-ig
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítı másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága részére bejelenteni, hogy
a 2009/2010. tanévben melyik felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-as felvételi évet megelızıen nyert-e
felvételt felsıoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget,
az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás idıtartama
alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf.
920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
-

tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási
intézmény részére visszafizetni.
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A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttmőködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszőntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti.
A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.
A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.
A felsıoktatási intézménybe jelentkezık számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területérıl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható
hatállyal hozható meg.
Közös rendelkezések

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı
pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétıl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a
pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága 2009. március 16-ig
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló
51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL,
ELLÁTÁSRÓL
ÉS
EGYES
TÁMOGATÁSOKRÓL,
VALAMINT
A
GYERMEKVÉDELEMRİL szóló 5/1995. (III. 3.) számú R E N D E L E T E 14/D §-a
értelmében az a pályázó támogatható, akinek családjában az egy fıre esı jövedelem nem éri el a
45.000 Ft-ot, egyedülálló esetében az 50.000 Ft-ot. A rendelet szerinti jövedelemhatár felett
méltányossági támogatásra nincs lehetıség.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ İSZI FAKIVÁGÁSOK ÜTEMÉRİL!
A korábbi éveknek megfelelıen a tavaszi idıszak után idén ısszel is ellenırzésre kerültek
városunkban az elöregedett, balesetveszélyessé vált fák. Az ellenırzést a polgármesteri hivatal
munkatársa és az igazságügyi faszakértı együttesen végezték el, eredményét pedig úgynevezett
igazságügyi dendrológiai szakvéleményben rögzítették.
Mindezek alapján ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008 ıszén az alábbi
elöregedett, balesetveszélyessé vált fák kerülnek kivágásra:
A Drága utcán lévı 23 darab fából álló jegenyenyárfasor teljes egészében kivágásra kerül,
helyére 2009 tavaszán hársfákat ültetünk. A Barta udvar mögül 10 darab jegenyenyárfa kivágása vált
indokolttá. Kitermelésre kerül továbbá a Fábián utcán lévı területrıl (volt autósmozi) 16 darab
jegenyenyárfa. A munkálatokat a fák és a madarak védelme miatt lombfakadás után végzik.
A fák koruk és állapotuk miatt a közterületen közlekedık számára közvetlen balesetveszélyt
jelentenek, így kivágásuk elkerülhetetlen!
Nem a balesetveszély az oka a Dánfokra vezetı út mellett lévı 1726-os helyrajzi számú
közterületen lévı 40 db jegenyenyárfa kivágásának. Mint azt korábban már megírtuk,
decentralizált pályázati forrásból 10,68 millió Ft támogatást nyert el a város, hogy a jelenleg 4–
4,5 méter széles utat 6 méter szélesre bıvítse, az útburkolatot rendbe tegye.
A felújítással járó munkálatok miatt elkerülhetetlenné vált a jegenyenyárfák kivágása,
melyek 2009 tavaszán pótlásra kerülnek a területen. A hamar elöregedı jegenyék nem
ıshonosak hazánkban, agresszív, szétterülı gyökérzetük könnyen szétfeszít mindent. Helyettük
Békés Város Önkormányzata ıshonos, hosszú élettartamú fákat szeretne ültetni az út mentén.
A munkálatok miatt és a munkaidı tartama alatt megértésüket kérjük!
Békés Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történı értékesítésre meghirdeti a tulajdonát
képezı alábbi ingatlanokat:
Békés, Fáy A. u. 11. III. 29. szám alatti 3 szobás, 71 m2-es, komfortos lakás.
Az induló vételár: 6.555.000,- Ft.
Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan.
Az induló vételár: 4.550.000,- Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történı bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát
képezı alábbi ingatlanokat:
Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti, 3 szobás, 80 m2-es, összkomfortos lakás.
Békés, Karacs Teréz 7., 1/4. szám alatti, 2 szobás, 58 m2-es, komfortos lakás.
Békés, Karacs Teréz 7., 3/11. szám alatti, 2 szobás, 59 m2-es, komfortos lakás.
A bérleti díj: 450,- Ft/m2/hó
Részletes tájékoztató kérhetı:
a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petıfi u. 2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidı: 2008. október 15. (szerda) 16.00 óra.
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