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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 28-án megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 116/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 52; az 53/2010. (IV. 28.); a 69; a 
71/2010. (V. 26.), a 95/2010. (VI. 30.), a 99/2010. (VIII. 3.), valamint a 104., a 107.; a 108.  
és a 112/2010. (VIII. 25.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 117/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

1. megtárgyalta a tamási 1882/81 és az 1882/82 hrsz-u ingatlanokon megvalósítandó 
„Klinika és rehabilitációs központ” valamint „Szociális otthon és vendégház, 
oktatási és konferencia központ” projekt elképzeléseket; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításához a mellékletben 
szereplı szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

2010. október 4.              II. évfolyam 8. szám 



 2 

Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 118/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megvitatta a Tamási Város Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltóparancsnoksága munkájáról és a terület tőzvédelmi helyzetérıl szóló 
beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 119/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „TAMÁSI JÖVİJÉÉRT” elnevezéső 
2006-2010. közötti idıszakra vonatkozó gazdasági program végrehajtásáról szóló 
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 120/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

1. az ELGOSCAR-2000 Kft. által készített, Tamási Város vízkárelhárítási tervét 
elfogadja, eleget téve ezzel a 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet 8. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 

2.  Felkéri a polgármestert, hogy a tervdokumentáció 1 példányát a Közép-dunántúli és 
Vízügyi Igazgatóság részére küldje meg. 

 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Ribányi József polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 121/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 

• Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 59. hrsz. számú (integrált 
iskola területe) ingatlanról kitermelt, összesen 5897 m³ mennyiségő iszapos 
homokliszt, lösz anyag ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott településfejlesztés, településrendezés 
feladatának ellátása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. §-a alapján, 

• felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) tegye meg a szükséges intézkedéseket a kitermelt 
anyag tulajdonjogának az önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 122/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy  

1. a tamási belterületi 318/A. hrsz alatti (Tamási, Kossuth u. 3., volt MHSZ épület) 
ingatlan - Tamási Város Önkormányzata tulajdonában álló - 50/100-ad tulajdoni 
illetıséget 2011. április 1. napjával a Tolnai Közép-Hegyhát Szociális Szövetkezet 
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részére használatba adja, hogy ott szociális bolt kialakítására és folyamatos 
üzemeltetésére kerüljön sor, 

2. a használati díjat felek a Szövetkezet által benyújtott és sikernek ítélt pályázat 
függvényében állapítják meg a használatba adási szerzıdés megkötését megelızıen, az 
ingatlan felújítása függvényében, esetlegesen beszámítással,  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy – az Ügyrendi Bizottság elızetes véleményét 
követıen – a szerzıdést aláírja.  

 
Határidı: 2011. április 1.  
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 123/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

a) dönt arról, hogy az Építı és Városüzemeltetı Kft. (ÉVÜ Kft.) tulajdonában lévı 
tamási 5 hrsz-u, a valóságban a Tamási, Kossuth tér 17. szám alatt található 
ingatlanból megvásárol 5/6-od tulajdoni hányadot 7.533.250,- Ft +ÁFA vételáron, 
amelynek eredményeként az egész ingatlan vonatkozásában az önkormányzat 
tulajdoni hányada 647/2922 lesz; 

b) az ingatlan vételárának teljesítéseként beszámítja az ÉVÜ Kft-nek az 
ingatlanvagyon gazdálkodásból származó önkormányzat felé fennálló tartozását 
azonos összegben; 

c) hozzájárul az a) pontban megjelölt ingatlan társasházzá történı alakításához; 

d) dönt arról, hogy az ingatlanrész önkormányzati tulajdonba kerülését követıen az 
un. Szociális Ellátó II. ütemben felújított helyiségeket ingyenesen használatba 
adja a Tamási Szociális Alapszolgáltatási Központ részére a Családsegítı és a 
Gyermekjóléti Szolgálat mőködésének biztosításához; 

e) továbbá dönt arról, hogy az ingatlanrészt önkormányzati tulajdonba kerülését és a 
támogató szervezet elızetes hozzájárulásának megszerzését követıen 
üzemeltetésre átadja az ÉVÜ Kft-nek. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: a polgármester és az ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 124/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

a) megbízza az Építı és Városüzemeltetı Kft-t  (ÉVÜ Kft.) a tamási 28 hrsz-u, a 
valóságban a Tamási, Szabadság u. 28. szám alatt található ingatlan (volt 
tüdıgondozó) üzemeltetésével; 

b) hozzájárul ahhoz, hogy az ÉVÜ Kft. a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (KIÚT Nkft., székhely: 7090 Tamási, Nyírfa sor 
15., képviseli: Keller Anikó ügyvezetı) 2 éves határozott idıtartamra bérleti 
szerzıdést kössön azzal a feltétellel, hogy a Kiút Nkft. vállalja, hogy ezen idıtartam 
alatt kb. 3 millió Ft-os beruházást végez az ingatlanon, amely összeg a bérleti díjba 
beszámításra kerül. 
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Határidı: tájékoztatásra 2010. november 30. 
Felelıs: az ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 125/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 2/A. § alapján akként dönt, 
hogy a kéményseprı-ipari közszolgáltatást 2011. január 1. napjával 5 éves 
idıtartamra a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. (7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) útján 
látja el, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerzıdést 
– az Ügyrendi Bizottság véleményezését követıen – aláírja, 

3. felkéri a jegyzıt, hogy a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan a szükséges 
rendeletet elıkészítse.   

 
Határidı: a 2. és 3. pontok esetében legkésıbb december hónap 
Felelıs: 1-2. polgármester, 3. pontnál jegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 126/2010. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- dönt arról, hogy az Eötvös József Fıiskolával (6500 Baja, Szegedi út 2., képviseli: prof. 
dr. Majdán János) „Közösségi civil szervezı” felsıfokú szakképzés megvalósításához 
együttmőködési keretmegállapodást köt; 

- felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplı megállapodás aláírására. 
 

Határidı:  15 nap 
Felelıs: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
14/2010.(X.3.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésérıl szóló 

2/2010.(III.1.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010. (III. 1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1. § 
 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában írt tárgyévi költségvetési bevétel 4.388.605 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevétel 1.841.174 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevétel 2.547.431 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt tárgyévi költségvetési kiadás 5.074.446 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadás 2.252.975 E Ft-ra, 

- személyi jellegő kiadások 997.626 E Ft-ra, 
- munkaadókat terhelı járulékok 260.432 E Ft-ra, 
- dologi jellegő kiadások 833.438 E Ft-ra, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai 12.157 E Ft-ra, 
- támogatások, pénzeszközátadás 143.799 E Ft-ra, 

bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadás 2.821.471 E Ft-ra, 
- felújítások elıirányzata 17.288 E Ft-ra, 
- egyéb kiadások, támogatások elıirányzata 13.549 E Ft-ra, 

ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 233.239 E Ft-ra, 
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 452.602 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

 
(1) A Ktr. 1-2. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 4-12. számú melléklete helyébe e rendelet 3-11. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.17. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 
 Ribányi József     Gulyásné Dr.Könye Katalin 
  polgármester          jegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
15/2010. (X. 3.) számú rendelete 

 
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
l. § 

 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X.12.) számú önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Szoc. ör.) 25. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75 %-át 
és összege legfeljebb háromszázezer forint lehet.” 
 
 

2. § 
 

 
 

(1) A Szoc. ör. 3/a. és 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a és 1/b. számú 
melléklete lép. 

(2) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levı 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
 
 
Ribányi József   Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester     jegyzı 

 

A 15/2010.(X.4.) számú önkormányzati rendelet 1/a. számú 
melléklete 

 
[ A 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet 3/a. számú melléklete] 

 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Tamási Város Önkormányzata a Nemzeti Er ıforrás Minisztériummal 

együttm őködve 
ezennel kiírja a 2011. évre 

a Bursa Hungarica Fels ıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási  hallgatók számára 
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a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév el sı félévére 
vonatkozóan 

 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rende lkezı, 
hátrányos szociális helyzet ő felsıoktatási hallgatók  jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretid ın belül, teljes idej ő (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
Figyelem!   

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a fels ıoktatásban részt vev ı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetend ı egyes térítésekr ıl 1. § (2) bekezdése 
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve 
rendvédelmi fels ıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi 
képzésben részt vev ı hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszer ő felsıfokú szakképzésben 
részt vev ı tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíj ra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvev ık nem felelnek meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók  nem jogosultak a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdı hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. 
ıszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. 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 2010/2011. tanév második félévére már 
beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév 
(2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév elsı féléve). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 20 11. március. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatot t pályázó hallgatói 
jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében me gfeleljen a pályázati 
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgató i jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndí jra való jogosultságát 
elveszíti. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az 
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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. (Az adóterhet nem viselı 
járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 
72. s) pontját). 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon 
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM 
Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az 
ösztöndíj idıtartama alatt maga kezelje.  
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM 
Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – az ösztöndíj 
idıtartama alatt kezelje. 

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı 
kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság 
ellenırzése céljából történı továbbításához. 

 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hoz záférhet ı pályázati őrlapon, 
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyúj tani. 
  

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.  
 

 
A pályázat kötelez ı mellékletei:  

 
1. A fels ıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszo ny-igazolás. 
 
Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsıként létesített 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.  
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2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él ı családtagok egy f ıre 
jutó havi nettó jövedelmér ıl, a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és  
vagyonnyilatkozat nyomtatványon. 
 

A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelez ı mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat f ormai hibásnak min ısül. 
 
Egy háztartásban él ı családtagok:  a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli 
hozzátartozók közössége. 
 
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, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni 
érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói 
adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-
ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem 
több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak 
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 
tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minısül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása 

kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított 
juttatás, 
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7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi 
ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem 
haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

 
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben 
elbírál, és döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat 
részesítheti támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, 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. 
 
A települési önkormányzat döntésér ıl és annak indokáról 2010. december 6-ig 
írásban értesíti a pályázókat. 
 
Az OKM Támogatáskezel ı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesít ett pályázókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj teljes összegér ıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról . 
 

Az ösztöndíjban részesül ı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának 
idıszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint ı változásról 
haladéktalanul (de legkés ıbb 15 napon belül) írásban értesíteni  a folyósító 
felsıoktatási intézményt, és  az OKM Támogatáskezel ıt (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 (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó 

lakóhelye) változása. 
 
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 rendelkezik a 
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támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi 
félévtıl ható hatállyal hozható meg. 

 
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 Fels ıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény  
valamint a felsıoktatásban részt vev ı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetend ı egyes térítésekr ıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.  
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A 15/2010.(X.4.) számú önkormányzati rendelet 1/b. számú melléklete 
 

[ A 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet 3/b. számú melléklete] 
 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Tamási Város Önkormányzata a Nemzeti Er ıforrás Minisztériummal 

együttm őködve  
 ezennel kiírja a 2011. évre  

a Bursa Hungarica Fels ıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szám ára 
 
 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rende lkezı, 
hátrányos szociális helyzet ő fiatalok  jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi el ıtt álló középiskolások; 

 vagy 
b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 

 
és a 2011/2012. tanévt ıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes idej ő 
(nappali tagozatos ) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj ban, akik 2011-ben 
elıször nyernek felvételt  felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik . 
 
Figyelem!   

- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a fels ıoktatásban részt vev ı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetend ı egyes térítésekr ıl 1. § (2) bekezdése 
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve 
rendvédelmi fels ıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi 
képzésben részt vev ı hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszer ő felsıfokú szakképzésben 
részt vev ı tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndí jra.  

 
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. ta név els ı féléve, 
keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév más odik féléve. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatot t pályázó hallgatói 
jogviszonya a 2011/2012. tanév els ı félévében illetve keresztféléves képzés 
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfele ljen a pályázati kiírásnak. 



 13

Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszon ya nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra va ló jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott 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. (Az adóterhet nem viselı 
járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 
72. s) pontját). 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási 
intézménybe történı felvételi vizsgája eredményérıl az Oktatási Hivatal az OKM 
Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról az OKM 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 OKM 
Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az 
ösztöndíj idıtartama alatt maga kezelje.  

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM 
Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – az ösztöndíj 
idıtartama alatt kezelje. 

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı 
kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság 
ellenırzése céljából történı továbbításához. 
 

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 benyújtási határideje: 2010. október 29.  
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A pályázat kötelez ı mellékletei:  
 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él ı családtagok egy f ıre 
jutó havi nettó jövedelmér ıl, a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és  
vagyonnyilatkozat nyomtatványon. 
 

2. Iskolalátogatási bizonyítvány 

 

A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelez ı mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat f ormai hibásnak min ısül. 
 
Egy háztartásban él ı családtagok:  a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerően együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli 
hozzátartozók közössége. 
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, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni 
érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói 
adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-
ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem 
több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak 
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 
tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minısül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
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5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása 
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

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

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi 
ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem 
haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

 
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben 
elbírál, és döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat 
részesítheti támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, 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. 
 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig 

írásban értesíti a pályázókat. 

 
Az OKM Támogatáskezel ı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által 
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungari ca ösztöndíj teljes összegér ıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

 
A pályázó a felvételi értesít ı másolatának megküldésével köteles írásban 2011. 
szeptember 1-jéig az OKM Támogatáskezel ı Igazgatósága részére bejelenteni, 
hogy a 2011/2012. tanévben melyik fels ıoktatási intézményben kezdi meg 
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyi latkozni arról, hogy a 2011-
es felvételi évet megel ızıen nyert-e felvételt fels ıoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következ ı 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. 
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Az ösztöndíjban részesül ı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának 
idıszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint ı változásról 
haladéktalanul (de legkés ıbb 15 napon belül) írásban értesíteni  a folyósító 
felsıoktatási intézményt, és  az OKM Támogatáskezel ıt (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 (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó 

lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsıoktatási intézmény részére visszafizetni 
 
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 rendelkezik 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 rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg. 
 
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 Fels ıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 
valamint a felsıoktatásban részt vev ı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetend ı egyes térítésekr ıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  szolgál.  
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