TAMÁSI KÖZLÖNY

2015. október 5.

VI. évfolyam 8. szám
TARTALOM

Határozatok............................................................................ 1. oldal
Rendeletek .............................................................................. 6. oldal
___________________________________

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 160/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
- Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta
Gulyás Tibor képviselőnek a Tamási Vár megépítés tárgyában érkezett írásos
javaslatát;
- dönt arról, hogy a Tamási Vár megépítésére vonatkozó előterjesztést a 2015. október
havi munkaterv szerinti ülésén napirendjére tűzi;
- felkéri Gulyás Tibor képviselőt, hogy készítse el az előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

a 2. és a 3. pont tekintetében a 2015. október havi munkaterv szerinti ülés
Gulyás Tibor képviselő az előterjesztés elkészítéséért

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 161/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 115.; a 117.; a 125/2015. (VI. 30.), a
134.; a 135.; a 137.; a 139.; a 140.; a 142.; a 143.; a 144/2015. (VIII. 18.), valamint a 148.; a
149.; a 152.; a 153.; a 155. és a 156/2015. (IX. 2.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2015. (IX. 30.) számú határozata:
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek (6762
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt
elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 163/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Aranyerdő Óvoda
és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 164/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 76.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a szakképzési
feladatok ellátását biztosító vagyon átadás-átvételéről vagyonkezelési szerződést köt a
Szekszárdi Szakképzési Centrummal (székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.,
képviseli: Ábrahám Norbert főigazgató) a melléklet szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. október 31.
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 165/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy Tamási város
külkapcsolatainak ápolása és építése céljából 2015. október 1. napjától egy fő
külkapcsolatokért felelős referenset alkalmaz megbízási jogviszony keretében 40.000,Ft/hónap megbízási díj ellenében.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a külkapcsolatokért felelős referens személyét
kiválassza, azzal megbízási szerződést kössön.
Egyben kéri a képviselő-testület, hogy a referens egy év elteltével számoljon be a
munkájáról.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 166/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik
feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 8. pontja alapján –
figyelemmel Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2014. (VIII. 29.)
önkormányzati rendeletében foglaltakra –
1.

a tamási 022 hrsz alatt lévő Koppány pataknál található kerékpáros hídnak a
„Termál híd”
nevet adja,

2.

felkéri a polgármestert, hogy az érintett közterület elnevezését a vonatkozó
önkormányzati rendeletnek megfelelően a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő:

60 nap
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Felelős:

a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 167/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Dombóvár Város
Önkormányzatával (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) a Siófok-Villány
kerékpárútvonal megvalósítása érdekében kötendő együttműködési megállapodást,
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására a Tamási városra eső
arányos, pontos költségek ismeretében.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 168/2015. (IX. 30.) számú határozata:
1.

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási Város
kerékpárút hálózat bővítése érdekében benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódóan az
alábbi szolgáltatásokra megbízza az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft-t (1119
Budapest Bornemisza tér 12.) nettó 800.000.- Ft megbízási díj ellenében:

Tervezési feladat: „I. szakasz Ádánd és Szabadhídvég között a Sió-csatorna jobb
partján; Szabadhídvég és Tamási (Koppány-parti pihenőhely) között a felhagyott
vasútvonal koronáján vezetve” elnevezésű döntés-előkészítő tanulmányterv készítése a
mellékelt áttekintő térkép alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
szerint elkészített szerződést – az ügyrendi bizottság véleményezését követően – aláírja.

2.

Határidő:
Felelős:

2015. október 31.
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 169/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−

elfogadja – az előterjesztés mellékletét képező – „Tamási
Településfejlesztési Stratégiája” címmel készített tervdokumentációt,

−

felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a Belügyminisztériumot a
döntéshozatal eredményéről.

Integrált

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 170/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a KEOP-4.2.0/B/09-20100030 jelű és „Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban” című
projekt keretében megvalósított geotermikus energiaszolgáltatási rendszer alkalmazásával a
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geotermikus fűtési energiát nettó 3.200,- Ft/GJ egységáron biztosítja az alábbi megvalósulási
helyszíneken:

ssz.
1. sz.
2. sz.
2.1.
sz.
2.2.
sz.
3. sz.
4. sz.
5. sz.
6. sz.
7. sz.
8. sz.
9. sz.
10.
sz.
11.
sz.
12.
sz.
13.
sz.

MEGVALÓSULÁSI HELYSZÍNEK
megnevezés
cím
Általános Iskola
Fő út 1.
Vályi Péter SZKI
Deák F. u. 6-8.
Vályi P. SZKI Fiú Koll.
Deák F. u. 6-8.

hrsz
1585.
86/1.
86/1.

Vályi P. SZKI Sportcsarnok

Deák F. u. 6-8.

86/5.

Tamási Általános Isk.
(Würtz)
Rendőrség
Polgármesteri Hivatal

3. és 59.

Földhivatal

Szabadság u. 3840.
Kossuth tér 2.
Szabadság u. 4648.
Szabadság u. 27.
Szabadság u. 29.
Szabadság u. 50.
Szabadság u. 50.
Dózsa Gy. u. 1822.
Szabadság u. 56.

Béri B. Á. Gimnázium

Bezerédj u. 1.

401.

Tamási Aranyerdő Óvoda

Béri B. Á. u. 1-3.

694/18.

Erdőgazdaság
Városi Bíróság (volt)
Művelődési Központ
Városi Könyvtár
Rendelőintézet

316.
319.
820.
819.
322.
322.
806.
356.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szolgáltatási szerződést
– az esetleges megrendelői egyéni igényekkel kiegészítve – a felhasználókkal megkösse.
A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a geotermikus fűtési rendszer
üzemeltetéséről évente munkaterv szerint számoljon be a testületnek.

Határidő:

Felelős:

a szerződések megkötésére 2015. október 15.
a szolgáltatás folyamatos
beszámolásra: munkaterv szerint
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 171/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lévő felhagyott szilárd
hulladéklerakó rekultivációjának céljából, kifejezetten ezen feladatokra csatlakozik
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.), felhatalmazva a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
94.§ (2) bekezdése alapján a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Porga Ferenc polgármestert delegálja, akinek távolléte,
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akadályoztatása esetén teljes jogkörrel történő helyettesítésére felhatalmazza Széles
András alpolgámestert, illetőleg Guzslován Edit képviselőt.
Határidő:
Felelős:

30 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 172/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületében található tornaterem bérleti díját nettó 2.400,- (azaz kettőezernégyszáz) Ft+ÁFA/óra díjban határozza meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 173/2015. (IX. 30.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az „Üvegházas
növénytermesztésre alapozott megújuló gazdaság, öko - kistérség integrált
mintaprojekt” megvalósítása érdekében kötendő együttműködési megállapodást,
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a projekt és az
ahhoz kapcsolódó pályázat előkészítésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2015. (X. 2.)
önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.706.672 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.793.314 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 1.913.358 E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.281.966 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 2.534.574 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 2.747.392 E Ft-ra,
c) pontjában írt költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül 575.294 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 258.740 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 834.034 E Ft-ra,
d) pontjában írt költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi felhasználható
tervezett pénzmaradványa 281.116 E Ft-ra,
da) pontjában írt a d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett)
pénzmaradványa 254.769 E Ft-ra,
f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadása és a többletfelhasználására szolgáló
pénzügyi műveletek kiadása 28.968 E Ft-ra,
fa) pontjában írt f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 28.968
E Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 5.310.934 E Ft-ra,
h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 5.310.934 E Ft-ra módosul.
2. §
(2)
(3)
(4)
(5)

A Ktr. 1-10. számú melléklete helyébe e rendelet 1-10. számú melléklete lép.
A Ktr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 12-14. számú melléklete lép.
A Ktr. 9. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 119752 E Ft-ra
módosul, a b) pontban szereplő céltartalék összege 57.638 E Ft-ra módosul, egyidejűleg
kiegészül az alábbi új 6) ponttal, és a 2) pont összege 2.890 E Ft-ra, az 5) pont összege
1.890 E Ft-ra változik.
„6) 50.000 E Ft-ot Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft címen különít el.”

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2015. október 2. napján.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015. (X. 2.)
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi
szabályozásáról
szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.
28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében
eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi
szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
38. § (5) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A pályázatnak a pályázó általi EPER-Bursa rendszerben történő rögzítésének és ezt
követően az önkormányzati hivatalba történő papír alapú benyújtásának határideje 2015.
november 9. napja, melynek elmulasztása jogvesztő hatályú.”
2. §

Az Ör. 3/a. 3/b. melléklete helyébe jelen rendelete 1-2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2015. október 5. napján lép hatályba.
Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2015. október 2. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
1. melléklet a 25/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
„A 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet 3/a. számú melléklete

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tamási Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos),
alapfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
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 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
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-

doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles
megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
Igazolás, nyilatkozat a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (utolsó) havi
nettó jövedelméről, ösztöndíjáról, egyéb jövedelméről:
-

Az utolsó havi jövedelemről munkahelyi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény,
családi pótlék, árvaellátás igazolása, banki átutalás, igazolás munkanélküli
ellátásról, gyermektartásdíj összegéről, NAV igazolás az előző évi jövedelemről…
(A Munkahelyi jövedelemigazolás” nyomtatvány letölthető a pályázati űrlap
mellékletei közül, a www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási
Közös Önkormányzati Hivatalban.);

-

„Személyes nyilatkozat” az egyéb jövedelmekről, ill. a jövedelemmel nem
rendelkezőknek. (E nyomtatvány letölthető a pályázati űrlap mellékletei közül, a
www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási Közös
Önkormányzati Hivatalban.)
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E jövedelmeket a „Jövedelem- és vagyonnyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz”
nyomtatványon fel kell tüntetni.

c)

Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Kitöltött és aláírt „Jövedelem- és vagyonnyilatkozat a Bursa Hungarica
ösztöndíjhoz” nyomtatvány, amely letölthető a pályázati űrlap mellékletei közül, a
www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási Közös
Önkormányzati Hivatalban.

d)

A pályázó lakcímkártyájának másolata.

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély,
rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
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e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)
a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
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d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben
értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az
ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az
önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam
által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság
időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási
idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind
az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam
által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2015/2016. 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 az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban,
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes
egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
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továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő
számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje
szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt
(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
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Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló
tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet. gov.hu (Bursa Hungarica)

2. melléklet a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
„A 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet 3/b. számú melléklete

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tamási Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban:
Támogatáskezelő)
végzi,
míg
az
elbírálási
feladatokat
az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
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kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
Igazolás, nyilatkozat a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (utolsó) havi
nettó jövedelméről, ösztöndíjáról, egyéb jövedelméről:
-

Az utolsó havi jövedelemről munkahelyi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény,
családi pótlék, árvaellátás igazolása, banki átutalás, igazolás munkanélküli
ellátásról, gyermektartásdíj összegéről, NAV igazolás az előző évi jövedelemről…
(A Munkahelyi jövedelemigazolás” nyomtatvány letölthető a pályázati űrlap
mellékletei közül, a www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási
Közös Önkormányzati Hivatalban.);

-

„Személyes nyilatkozat” az egyéb jövedelmekről, ill. a jövedelemmel nem
rendelkezőknek. (E nyomtatvány letölthető a pályázati űrlap mellékletei közül, a
www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási Közös
Önkormányzati Hivatalban.)

E jövedelmeket a „Jövedelem- és vagyonnyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz”
nyomtatványon fel kell tüntetni.

2.

Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Kitöltött és aláírt „Jövedelem- és vagyonnyilatkozat a Bursa Hungarica
ösztöndíjhoz” nyomtatvány, amely letölthető a pályázati űrlap mellékletei közül, a
www.tamasi.hu oldalról, illetve személyesen átvehető a Tamási Közös
Önkormányzati Hivatalban.

3.

A pályázó lakcímkártyájának másolata.

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
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- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély,
rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)

az anyasági támogatás,

d)

a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f)

a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

g)

az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke,

h)

a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i)

az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

j)

a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
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valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási
Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő
továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap
benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál,
és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
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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 együttműködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben
értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles
nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából
kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2016/2017. tanév első 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 hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az
ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az
önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam
által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság
időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási
idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind
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az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam
által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő
számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje
szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

20

-

tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló
tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (X. 2.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §

21

(1) Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-ának első mondata helyébe a következő
lép
„A képviselő-testület az önkormányzat közigazgatási területén működő intézményekben
és szervekben dolgozók, illetve ezen intézményekben tanulók, valamint a városban
testnevelés és sport területén végzett aktív tevékenység, a közbiztonság fenntartása és
javítása érdekében, továbbá a városban egészségügy vagy szociálpolitika területén
kifejtett munka elismerhetősége végett:”
(2) A rendelet 1. §- az alábbi g) ponttal egészül ki:
„g) Az „Év Polgárőre (a továbbiakban együtt: címeket) alapít.”
2. §
A rendelet az alábbi 6/A §-al egészül ki.
6/A. §
(1) Az 1.§ g) pontja szerinti cím annak adományozható, aki a városban közbiztonság és a rend
fenntartása, annak javítása érdekében tartósan kiemelkedő munkát végez és alkalmas arra,
hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő,
példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.
(2) Évente legfeljebb egy 1.§ g) pont szerinti cím adományozható.
(3) A címeket az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli
(ünnepi) képviselő-testületi ülésen átadni.
(4) A címhez emléklap és nettó százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét
az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
(5) A cím adományozására helyi civil szervezet, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó
bizottság tehet javaslatot.
(6) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.
(7) A javaslatot a humánpolitikai bizottság véleményezi és a polgármester – egyetértése
esetén – terjeszti döntésre a testület elé.
(8) Amennyiben a véleményezésre jogosult a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a
bizottsági elnökökből álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.
3. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester
Kihirdetve:
Tamási, 2015. október 2. napján

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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Tamási Közlöny
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a
19/2014. (XI 28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése
alapján.
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
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