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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

Határozatok............................................................................ 1. oldal 

Rendelet .................................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 103/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt,  

1. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek megvalósíthatósága érdekében együttmőködési megállapodást köt a 
Tamási Nıi Kézilabda Klubbal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § alapján felajánlott támogatás átadására vonatkozóan,  

2. kijelenti, hogy az 1. pont alapján átadott pénzeszközökbıl sportcsarnokot kíván építeni a 
tulajdonát képezı Tamási belterület 59. hrsz. alatti ingatlanon,  

3. az együttmőködési megállapodás elkészítésére felkéri az aljegyzıt, melynek aláírására az 
Ügyrendi Bizottság elızetes véleményezését követıen felhatalmazza a polgármestert,  

4. hozzájárul, hogy a Tamási belterület 59. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a 
megvalósítani kívánt sportcsarnok üzembe helyezését követı 30 napon belül – a Magyar 
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, 

2011. október 3.              III. évfolyam 8. szám 
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5. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a sportcsarnokot a Tamási Nıi Kézilabda Klub az 
üzembe helyezést követıen – a külön megállapodásban részletezettek szerint – használja, 
arra vonatkozóan használati jogot szerezzen, 

6. nyilatkozik arról, hogy a pályázat kedvezı elbírálása esetén a közbeszerzési eljárást nyílt 
eljárás keretében bonyolítja le. 

 

Határidı: értelemszerő 
Felelıs: 3. pontért aljegyzı, egyebekben polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 104/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 
tartalommal az  Ecsedi&Ács Ügyvédi Iroda (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35. III/16.) 
megbízási szerzıdését, és azt jóváhagyja.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplı megbízási szerzıdést 
aláírja. 

 
Határidı:        azonnal  
Felelıs:           a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 105/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy 

1. megbízza az Ecsedi§Ács Ügyvédi Irodát (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35. 
III/16.) a Tamási Közös Víz-és Csatornamő Kft. társasági szerzıdésével 
ellentmondóan bejegyzésre került jelzálogjog töröltetése, a jelzálogjog bejegyzésének 
alapjául szolgáló szerzıdés megtámadása vonatkozásában történı polgári peres eljárás 
kezdeményezésével, a hozzá kapcsolódó jogi feladatok ellátásával, jogi képviselettel.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvédi irodával kötendı megbízási 
szerzıdést – az Ügyrendi Bizottság véleményezését követıen – aláírja. 

 
Határidı:        azonnal  
Felelıs:           a polgármester 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 106/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 69/2011 (V. 25.) a 88/2011. (VIII. 15.); a 
93; a 97.; a 99.; a 100.; a 101. és a 102/2011. (VIII. 31.) számú lejárt határidejő képviselı-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 107/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
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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 108/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a polgármester beszámolója 
a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról és azt elfogadja.  
 
Határidı: - 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 109/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Mővelıdési Központ 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 110/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- megtárgyalta a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével kapcsolatosan a Tolna Megyei 
Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételt és azt tudomásul veszi; 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (12) bekezdése alapján az 
országos kisebbségi önkormányzat véleményének beszerzését pótolja. 

 
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására 2011. szeptember 30.   
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 111/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete – figyelemmel a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) 
bekezdésére – kinyilvánítja azon szándékát, hogy dr. Séllei Lajossal (szül.: Gyoma, 
1962. augusztus 14.) feladatátvállalási szerzıdést kíván kötni és alkalmazza  a 
jogszabályban foglalt terület ellátási érdeket, amennyiben dr. Séllei Lajos legkésıbb 2011. 
december 31. napjáig a 4/2000. (II. 25.) EüM r. szerinti, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rendben elıírt feltételek meglétét igazolni tudja. 
 
Határidı: 2011. december 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 112/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1. az alapító okirat fejlécébıl törlésre kerül a „költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1-4 § és a 15-18.§§-a” szövegrész, 
valamint a „217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet” helyébe a „292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet” lép.  

2. az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül, ennek megfelelıen módosul a további 
számozás. 

3. a 9. pontjának táblázatába új feladatként az alábbi kerül beillesztésre: 



 4 

  „841173 Statisztikai tevékenység” 
 
4. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 

s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar Államkincstár 
felé tegye meg.  

 
Határidı: 2011. október 15.  
Felelıs: polgármester  
   
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 113/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a TONIEPSZ alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1. Az alapító okirat 17. pontjában a 8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása pontjából a b) alpont törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés 
megszőnik, s törlésre kerül abból az „organikus okokra visszavezethetı” kifejezés 

2. Az alapító okirat 18. pontjában a 8520121 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés 

3. Az alapító okirat 18. pontjában a 8520221 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) ) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

4. Az alapító okirat 19. pontjában a 8520221 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

5. Az alapító okirat 19. pontjában a 8531121 sajátos nevelési igényő tanulók nappali 
rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) pontjából a b) alpont törlésre 
kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az „organikus 
okokra visszavezethetı” kifejezés, 

6. Az alapító okirat 21. pontjában 8560111 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
pontjából a sajátos nevelési igényő tanulók rehabilitáciája alatti felsorolásból a b) 
alpont törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

Az alapító okirat 20. pontjába beillesztésre kerül az alábbi:  
 (a pirossal jelöltek az idei tanévben nem indulnak): 
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Az alapító okirat egyebekben változatlan. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Tamási és 
Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásában részt vevı települések 
polgármestereivel az ügyben, hogy a Mővészeti Iskolában tanuló gyermekek után járó 
költségek rájuk esı részét térítsék meg, járuljanak hozzá a költségekhez. 
 
Határidı: egységes szerkezetbe foglalásra 15 nap 
Felelıs: aljegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 114/2011. (IX. 28.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete - figyelemmel a Gt. 24.§-ára – 
akként dönt, hogy 

1) 2011. október 1-ei hatállyal megválasztja Szántó Zoltánt (an.: Damján Ibolya) a 
Tamási Innovációs Központ Nonprofit Kft. (7090 Tamási, Nyírfasor 15) 
ügyvezetıjének határozott idıre, azaz 2016. szeptember 30. napjáig illetményének 
változatlanul hagyása mellett. 

2) felhatalmazza  a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidı: értelemszerően. 
Felelıs: a polgármester, valamint a aljegyzı (a szükséges jogi dokumentumok elıkészítésére) 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 115/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 85/2011. (VI. 29.) számú képviselı-
testületi határozatát akként módosítja, hogy abból a 2. pont b) alpontját visszavonja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 116/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Panteon Kegyeleti 
Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd, Arany J. u. 1., cg.: 17-09-00049) telephelyéül az 
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önkormányzat tulajdonát képezı Tamási, Rákóczi utca 130. szám alatti ingatlan kerüljön 
bejegyzésre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 117/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
támogatására. 

2. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, 

vagy a feletti. X 
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és a …………székhelyő körjegyzıséghez tartozik.  
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. 
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.  

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi  
feltétel nem releváns. 

 
 II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011.  
 évben ilyen jogcímen 270 400 ezer forint összegő bevételt tervez. X 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó 
feltétel nem releváns.  

 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költség- 

vetési rendeletét 189.543 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg 
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát X 

 
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

nem kötelezett.  
b) Az önkormányzat az Ötv .szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

kötelezett. X 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elfogadta. X 
d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  
 
 
Határidı: azonnal. 
 
Felelıs: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
20/2011. (X. 3.) számú önkormányzati rendelete 

A településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, valamint a köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendelet-módosítást alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 4. §-nak (4) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki:  
 
(3) A lakótelepek tömbházait körülvevı közparkok kivételével az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles területsáv), illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı 
terület, a járdaszakasz elıtti árok és ennek mőtárgyai folyamatos tisztántartásáról, kaszálásárıl és a fő 
nyírásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz felszórásáról, portalanításáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni 
 

2. § 
 

A rendelet 16. §-nak b) pontja az alábbi dılt betős résszel egészül ki: 
 
b) az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetıleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı terület, a járdaszakasz elıtti árok és ennek mőtárgyai - az 
ingatlan határvonalától legfeljebb tíz méteres távolságban - megtisztításáról, kaszálásárıl és a 
főnyírásról, a síkosság-mentesítésérıl nem, vagy nem az elıírt idıben gondoskodik [4.§ (3)-(4) 
bekezdés, 6.§ (1) bekezdés) 
 

3. § 
 

E rendelet 2011. október 3-án lép hatályba. 
 
Tamási, 2011. szeptember 10. 
 
 
 

Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  
             Polgármester        aljegyzı 
 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
21/2011. (X. 3.) számú önkormányzati rendelete 

a közoktatásban alkalmazandó térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) 117.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbi rendelet-módosítást 
alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet 2. §-nak (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdések lépnek, míg a (3) és (4) 
bekezdések egyidejőleg törlésre kerülnek:  
 
„2.§ (1) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke 18. életév betöltéséig: 
 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
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- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2200,- Ft/hónap (11000Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000 Ft/félév) 

 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  

- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 1200,- Ft/hónap (6000Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 1400,- Ft/hónap (7000Ft/félév) 

 
(2) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke annak, aki a 18. életév 
betöltése után tanulói jogviszonyban nem áll: 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 8800,- Ft/hónap (44.000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 9600,- Ft/hónap (48.000,- ft/félév)  
 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4800,- Ft/hónap (24.000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 5600,- Ft/hónap.(28000,- Ft/félév) 
 
c) óvodai elıképzı csoportos oktatás térítési díja: 3000,- Ft/ félév 
    egyéni oktatás díja: 5500,- Ft/félév 
 
d) második mővészeti tárgy egységesen: 11700,- Ft/félév” 
 

2. § 
A rendelet 7. § helyébe az alábbi 7. § lép: 
 
„7.§ (1) Az alapfokú mővészetoktatásban a tandíj mértéke: 
a) egyéni hangszeres oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4400,- Ft/hónap (22000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 6600,- Ft/hónap (33000,- Ft/félév) 
 
b) csoportos mővészeti oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 3600,- Ft/hónap(18000,- Ft/félév) 
 
(2) A hangszerek használatáért karbantartási hozzájárulás fizetendı az alábbiak szerint:  

    - Az elvihetı hangszerek esetében a befizetendı összeg két félévre: 2x2500 Forint 
                 - Zongora és ütı szakokon a befizetendı összeg két félévre: 2x1500 Forint.” 
 

3. § 
 

A rendelet 13. § (2) bekezdésébe az alábbi aláhúzott rész kerül beillesztésre:  
 
„13. § (2) Teljes térítési- és tandíjmentességet kap az a tanuló, aki hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos helyzető, valamint az állandó gyermekvédelmi segélyben részesülı szülı gyermeke.” 
 
 

4. §  
 

A rendelet 15. § (1) és (2) bekezdéseiben az „intézményvezetı” szövegrész helyére az 
„igazgatótanács” szövegrész kerül beillesztésre.  
 

5. § 
 
E rendelet 2011. október 3-án lép hatályba. 
 
 
 
Tamási, 2011. szeptember 12. 
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Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  

              Polgármester        aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
22/2011. (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.) 38. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A hallgatói ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy a pályázó felsıoktatási intézményben 
(felsıoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben, a képzési 
keretidın belül folytassa tanulmányait.” 

2.§ 
 

A Szoc. ör. 38. §-a (5) bekezdésének elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (5) A pályázatot a tárgyév október 4. napjától november 14. napjáig lehet a polgármesteri 
hivatalban benyújtani.” 

3. § 
 

(1) A Szoc. ör. 3/a. és 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete lép. 
(2) Ez a rendelet 2011. október 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levı 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
 polgármester               aljegyzı 

 
          

 
 

 (3/a. sz. melléklet) 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

TAMÁSI VÁROS  Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve 

ezennel kiírja a 2012. évre 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási hallgatók számára 
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév elsı félévére vonatkozóan 

 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
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támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelıi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelı végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsıoktatási intézményben 
(felsıoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben, a képzési 
keretidın belül folytatják tanulmányaikat. 

Képzésre vonatkozó keretidı: államilag támogatott képzésben részt vevı hallgató esetében a 
támogatási idı, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élı hallgató támogatási ideje további 4 
félévvel megnövelhetı); költségtérítéses képzésben részt vevı hallgató esetében a megkezdett 16 félév 
(amennyiben a felsıoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidıt ennél rövidebben nem 
határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés] 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 ıszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. 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 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében 
vesz részt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelınek, 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja, illetıleg az ösztöndíj idıtartama alatt maga 
kezelje. 
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelı 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. 

 
5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a 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: 2011. november 14. 

 
A pályázat kötelezı mellékletei: 

 
a) A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév 
elsı félévérıl. 
 
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 – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl,  a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat 
nyomtatványon. 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
Egy háztartásban élı családtagok: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel 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, 
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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, 
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. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

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 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 vizsgálata alapján járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti 
lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követı 
tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg. 
 
7. Értesítés a pályázati döntésrıl 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelı az elbírálás ellenırzését követıen 2012. március 30-ig írásban értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. 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, az 
ösztöndíj folyósítása  a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
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9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév:  
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév elsı (ıszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelı 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
Wekerle Sándor Alapkezelı a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a 
kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsıoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelı 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 felsıoktatási intézmény 
folyósítja a hallgatónak, amelytıl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsıoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsıként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézmény részérıl kaphat juttatást. A kifizetés elıtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az ıszi félévben október 
hónaptól, de legkésıbb a felsıoktatási intézményhez történı átutalást követı elsı ösztöndíj-kifizetéskor 
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdıdik, 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 felsıoktatási 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. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni 
a folyósító felsıoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelıt (levelezési cím: 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követıen, legkésıbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
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Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthetı Lemondó őrlapon jelenthet be. A Lemondó őrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrıl és az ösztöndíj további félévi részleteirıl is 
lemond. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 
 
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. 

 
11. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelıi, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelı látja el.  
A Wekerle Sándor Alapkezelı elérhetısége: 
            
 1/b 

(3/b. sz. melléklet) 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

TAMÁSI VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve  

 ezennel kiírja a 2012. évre  
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelıi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelı végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
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és a 2012/2013. tanév elsı félévétıl kezdıdıen felsıoktatási intézményben teljes idejő (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elıször nyernek felvételt 
felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév elsı félévében ténylegesen 
megkezdik. 
 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer 
felvételt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésre nyer felvételt 
- külföldi intézményben nyer felvételt. 

 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe történı felvételi 
jelentkezése eredményérıl az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelınek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelınek, 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı 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. 

 

5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a 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: 2011. november 14. 
 
A pályázat kötelezı mellékleteI: 
 
1. Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl,  a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat 
nyomtatványon. 
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
Egy háztartásban élık: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.. 
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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, 
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. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

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. 
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
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 intézménybe jelentkezık számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. Az 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. 

 
7. Értesítés a pályázati döntésrıl 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
Az Wekerle Sándor Alapkezelı 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

 
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele 
A támogatott pályázó a felvételi értesítı másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 
1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelı részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév elsı félévében melyik 
felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni 
arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelızıen nyert-e felvételt felsıoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható. 
 
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás idıtartama alatt pályázhat 
az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas 
a támogatás idıtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév 
elsı félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 
elveszíti.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsı féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelı 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
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Wekerle Sándor Alapkezelı a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a 
kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsıoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította az Alapkezelı 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 felsıoktatási intézmény 
folyósítja a hallgatónak, amelytıl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsıoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsıként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézmény részérıl kaphat juttatást. A kifizetés elıtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az ıszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március 
hónaptól, de legkésıbb a felsıoktatási intézményhez történı átutalást követı elsı ösztöndíj kifizetéskor 
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdıdik, 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 felsıoktatási 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. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni 
a folyósító felsıoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelıt (levelezési cím: 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követıen, legkésıbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthetı Lemondó őrlapon jelenthet be. A Lemondó őrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrıl és az ösztöndíj további félévi részleteirıl is 
lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsıoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
11. Lebonyolítás 
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Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelıi, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelı látja el.  
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
23/2011.(X.3.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 

6/2011.(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 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (III.1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1. § 
 
 

1. A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester        aljegyzı 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 
(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 
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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

Határozatok............................................................................ 1. oldal 

Rendelet .................................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 103/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt,  

1. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek megvalósíthatósága érdekében együttmőködési megállapodást köt a 
Tamási Nıi Kézilabda Klubbal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § alapján felajánlott támogatás átadására vonatkozóan,  

2. kijelenti, hogy az 1. pont alapján átadott pénzeszközökbıl sportcsarnokot kíván építeni a 
tulajdonát képezı Tamási belterület 59. hrsz. alatti ingatlanon,  

3. az együttmőködési megállapodás elkészítésére felkéri az aljegyzıt, melynek aláírására az 
Ügyrendi Bizottság elızetes véleményezését követıen felhatalmazza a polgármestert,  

4. hozzájárul, hogy a Tamási belterület 59. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a 
megvalósítani kívánt sportcsarnok üzembe helyezését követı 30 napon belül – a Magyar 
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, 

2011. október 3.              III. évfolyam 8. szám 
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5. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a sportcsarnokot a Tamási Nıi Kézilabda Klub az 
üzembe helyezést követıen – a külön megállapodásban részletezettek szerint – használja, 
arra vonatkozóan használati jogot szerezzen, 

6. nyilatkozik arról, hogy a pályázat kedvezı elbírálása esetén a közbeszerzési eljárást nyílt 
eljárás keretében bonyolítja le. 

 

Határidı: értelemszerő 
Felelıs: 3. pontért aljegyzı, egyebekben polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 104/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti 
tartalommal az  Ecsedi&Ács Ügyvédi Iroda (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35. III/16.) 
megbízási szerzıdését, és azt jóváhagyja.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplı megbízási szerzıdést 
aláírja. 

 
Határidı:        azonnal  
Felelıs:           a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 105/2011. (IX. 14.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy 

1. megbízza az Ecsedi§Ács Ügyvédi Irodát (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35. 
III/16.) a Tamási Közös Víz-és Csatornamő Kft. társasági szerzıdésével 
ellentmondóan bejegyzésre került jelzálogjog töröltetése, a jelzálogjog bejegyzésének 
alapjául szolgáló szerzıdés megtámadása vonatkozásában történı polgári peres eljárás 
kezdeményezésével, a hozzá kapcsolódó jogi feladatok ellátásával, jogi képviselettel.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvédi irodával kötendı megbízási 
szerzıdést – az Ügyrendi Bizottság véleményezését követıen – aláírja. 

 
Határidı:        azonnal  
Felelıs:           a polgármester 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 106/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 69/2011 (V. 25.) a 88/2011. (VIII. 15.); a 
93; a 97.; a 99.; a 100.; a 101. és a 102/2011. (VIII. 31.) számú lejárt határidejő képviselı-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 107/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
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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 108/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a polgármester beszámolója 
a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról és azt elfogadja.  
 
Határidı: - 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 109/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Mővelıdési Központ 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 110/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- megtárgyalta a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével kapcsolatosan a Tolna Megyei 
Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételt és azt tudomásul veszi; 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (12) bekezdése alapján az 
országos kisebbségi önkormányzat véleményének beszerzését pótolja. 

 
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására 2011. szeptember 30.   
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 111/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete – figyelemmel a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) 
bekezdésére – kinyilvánítja azon szándékát, hogy dr. Séllei Lajossal (szül.: Gyoma, 
1962. augusztus 14.) feladatátvállalási szerzıdést kíván kötni és alkalmazza  a 
jogszabályban foglalt terület ellátási érdeket, amennyiben dr. Séllei Lajos legkésıbb 2011. 
december 31. napjáig a 4/2000. (II. 25.) EüM r. szerinti, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rendben elıírt feltételek meglétét igazolni tudja. 
 
Határidı: 2011. december 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 112/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1. az alapító okirat fejlécébıl törlésre kerül a „költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1-4 § és a 15-18.§§-a” szövegrész, 
valamint a „217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet” helyébe a „292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet” lép.  

2. az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül, ennek megfelelıen módosul a további 
számozás. 

3. a 9. pontjának táblázatába új feladatként az alábbi kerül beillesztésre: 
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  „841173 Statisztikai tevékenység” 
 
4. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 

s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar Államkincstár 
felé tegye meg.  

 
Határidı: 2011. október 15.  
Felelıs: polgármester  
   
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 113/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a TONIEPSZ alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1. Az alapító okirat 17. pontjában a 8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása pontjából a b) alpont törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés 
megszőnik, s törlésre kerül abból az „organikus okokra visszavezethetı” kifejezés 

2. Az alapító okirat 18. pontjában a 8520121 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés 

3. Az alapító okirat 18. pontjában a 8520221 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) ) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

4. Az alapító okirat 19. pontjában a 8520221 sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) pontjából a b) alpont 
törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

5. Az alapító okirat 19. pontjában a 8531121 sajátos nevelési igényő tanulók nappali 
rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) pontjából a b) alpont törlésre 
kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az „organikus 
okokra visszavezethetı” kifejezés, 

6. Az alapító okirat 21. pontjában 8560111 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
pontjából a sajátos nevelési igényő tanulók rehabilitáciája alatti felsorolásból a b) 
alpont törlésre kerül, a korábbi a) alpont jelölés megszőnik, s törlésre kerül abból az 
„organikus okokra visszavezethetı” kifejezés, 

Az alapító okirat 20. pontjába beillesztésre kerül az alábbi:  
 (a pirossal jelöltek az idei tanévben nem indulnak): 
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Az alapító okirat egyebekben változatlan. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Tamási és 
Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásában részt vevı települések 
polgármestereivel az ügyben, hogy a Mővészeti Iskolában tanuló gyermekek után járó 
költségek rájuk esı részét térítsék meg, járuljanak hozzá a költségekhez. 
 
Határidı: egységes szerkezetbe foglalásra 15 nap 
Felelıs: aljegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 114/2011. (IX. 28.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete - figyelemmel a Gt. 24.§-ára – 
akként dönt, hogy 

1) 2011. október 1-ei hatállyal megválasztja Szántó Zoltánt (an.: Damján Ibolya) a 
Tamási Innovációs Központ Nonprofit Kft. (7090 Tamási, Nyírfasor 15) 
ügyvezetıjének határozott idıre, azaz 2016. szeptember 30. napjáig illetményének 
változatlanul hagyása mellett. 

2) felhatalmazza  a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidı: értelemszerően. 
Felelıs: a polgármester, valamint a aljegyzı (a szükséges jogi dokumentumok elıkészítésére) 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 115/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 85/2011. (VI. 29.) számú képviselı-
testületi határozatát akként módosítja, hogy abból a 2. pont b) alpontját visszavonja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 116/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Panteon Kegyeleti 
Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd, Arany J. u. 1., cg.: 17-09-00049) telephelyéül az 
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KÓNYI 

REGÖ
LY 

SIMON- 
TORNYA 

 
SZAKÁL

Y 
IREG-

SZEMCSE 
Összesen 

Képzı- 
és 
Iparmő-
vészet  

235 fı       25 fı 20 fı 35 fı 20 fı 35 fı 370 fı 

Szín- és 
Bábmő-
vészet 

40 fı 25 fı 
      15 
fı 

25 fı 10 fı 
 

------- 115 fı 

Zenemő-
vészet 

 
200 fı ------- 25 fı 33 fı 

 
-------- 38 fı 296 fı 

Összesen
: 

475 fı 50 fı 60 fı 93 fı 30 fı 73 fı 781fı 
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önkormányzat tulajdonát képezı Tamási, Rákóczi utca 130. szám alatti ingatlan kerüljön 
bejegyzésre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 117/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
támogatására. 

2. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, 

vagy a feletti. X 
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és a …………székhelyő körjegyzıséghez tartozik.  
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. 
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.  

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi  
feltétel nem releváns. 

 
 II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011.  
 évben ilyen jogcímen 270 400 ezer forint összegő bevételt tervez. X 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó 
feltétel nem releváns.  

 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költség- 

vetési rendeletét 189.543 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg 
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát X 

 
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

nem kötelezett.  
b) Az önkormányzat az Ötv .szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

kötelezett. X 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elfogadta. X 
d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  
 
 
Határidı: azonnal. 
 
Felelıs: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
20/2011. (X. 3.) számú önkormányzati rendelete 

A településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, valamint a köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendelet-módosítást alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 4. §-nak (4) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki:  
 
(3) A lakótelepek tömbházait körülvevı közparkok kivételével az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles területsáv), illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı 
terület, a járdaszakasz elıtti árok és ennek mőtárgyai folyamatos tisztántartásáról, kaszálásárıl és a fő 
nyírásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz felszórásáról, portalanításáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni 
 

2. § 
 

A rendelet 16. §-nak b) pontja az alábbi dılt betős résszel egészül ki: 
 
b) az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetıleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı terület, a járdaszakasz elıtti árok és ennek mőtárgyai - az 
ingatlan határvonalától legfeljebb tíz méteres távolságban - megtisztításáról, kaszálásárıl és a 
főnyírásról, a síkosság-mentesítésérıl nem, vagy nem az elıírt idıben gondoskodik [4.§ (3)-(4) 
bekezdés, 6.§ (1) bekezdés) 
 

3. § 
 

E rendelet 2011. október 3-án lép hatályba. 
 
Tamási, 2011. szeptember 10. 
 
 
 

Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  
             Polgármester        aljegyzı 
 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
21/2011. (X. 3.) számú önkormányzati rendelete 

a közoktatásban alkalmazandó térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) 117.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbi rendelet-módosítást 
alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet 2. §-nak (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdések lépnek, míg a (3) és (4) 
bekezdések egyidejőleg törlésre kerülnek:  
 
„2.§ (1) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke 18. életév betöltéséig: 
 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
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- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2200,- Ft/hónap (11000Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000 Ft/félév) 

 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  

- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 1200,- Ft/hónap (6000Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 1400,- Ft/hónap (7000Ft/félév) 

 
(2) Az alapfokú mővészetoktatási intézményegységben a térítési díj mértéke annak, aki a 18. életév 
betöltése után tanulói jogviszonyban nem áll: 
a) egyéni oktatás térítési díja (zenemővészeti ág)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 8800,- Ft/hónap (44.000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 9600,- Ft/hónap (48.000,- ft/félév)  
 
b) csoportos oktatás térítési díja (csoportos elıképzı, kamara vagy zenekari fıtárgy)  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4800,- Ft/hónap (24.000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 5600,- Ft/hónap.(28000,- Ft/félév) 
 
c) óvodai elıképzı csoportos oktatás térítési díja: 3000,- Ft/ félév 
    egyéni oktatás díja: 5500,- Ft/félév 
 
d) második mővészeti tárgy egységesen: 11700,- Ft/félév” 
 

2. § 
A rendelet 7. § helyébe az alábbi 7. § lép: 
 
„7.§ (1) Az alapfokú mővészetoktatásban a tandíj mértéke: 
a) egyéni hangszeres oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 4400,- Ft/hónap (22000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 6600,- Ft/hónap (33000,- Ft/félév) 
 
b) csoportos mővészeti oktatás tandíja  
- 5.00 – 4.01 tanulmányi átlag esetén 2400,- Ft/hónap (12000,- Ft/félév) 
- 4.00 – 1.00 tanulmányi átlag esetén 3600,- Ft/hónap(18000,- Ft/félév) 
 
(2) A hangszerek használatáért karbantartási hozzájárulás fizetendı az alábbiak szerint:  

    - Az elvihetı hangszerek esetében a befizetendı összeg két félévre: 2x2500 Forint 
                 - Zongora és ütı szakokon a befizetendı összeg két félévre: 2x1500 Forint.” 
 

3. § 
 

A rendelet 13. § (2) bekezdésébe az alábbi aláhúzott rész kerül beillesztésre:  
 
„13. § (2) Teljes térítési- és tandíjmentességet kap az a tanuló, aki hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos helyzető, valamint az állandó gyermekvédelmi segélyben részesülı szülı gyermeke.” 
 
 

4. §  
 

A rendelet 15. § (1) és (2) bekezdéseiben az „intézményvezetı” szövegrész helyére az 
„igazgatótanács” szövegrész kerül beillesztésre.  
 

5. § 
 
E rendelet 2011. október 3-án lép hatályba. 
 
 
 
Tamási, 2011. szeptember 12. 



 9 

 
Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  

              Polgármester        aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
22/2011. (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.) 38. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A hallgatói ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy a pályázó felsıoktatási intézményben 
(felsıoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben, a képzési 
keretidın belül folytassa tanulmányait.” 

2.§ 
 

A Szoc. ör. 38. §-a (5) bekezdésének elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (5) A pályázatot a tárgyév október 4. napjától november 14. napjáig lehet a polgármesteri 
hivatalban benyújtani.” 

3. § 
 

(1) A Szoc. ör. 3/a. és 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete lép. 
(2) Ez a rendelet 2011. október 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levı 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
 polgármester               aljegyzı 

 
          

 
 

 (3/a. sz. melléklet) 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

TAMÁSI VÁROS  Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve 

ezennel kiírja a 2012. évre 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási hallgatók számára 
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév elsı félévére vonatkozóan 

 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
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támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelıi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelı végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsıoktatási intézményben 
(felsıoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben, a képzési 
keretidın belül folytatják tanulmányaikat. 

Képzésre vonatkozó keretidı: államilag támogatott képzésben részt vevı hallgató esetében a 
támogatási idı, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élı hallgató támogatási ideje további 4 
félévvel megnövelhetı); költségtérítéses képzésben részt vevı hallgató esetében a megkezdett 16 félév 
(amennyiben a felsıoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidıt ennél rövidebben nem 
határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés] 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 ıszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. 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 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében 
vesz részt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelınek, 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja, illetıleg az ösztöndíj idıtartama alatt maga 
kezelje. 
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelı 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. 

 
5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a 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: 2011. november 14. 

 
A pályázat kötelezı mellékletei: 

 
a) A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév 
elsı félévérıl. 
 
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 – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl,  a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat 
nyomtatványon. 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
Egy háztartásban élı családtagok: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel 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, 
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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, 
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. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

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 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 vizsgálata alapján járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti 
lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követı 
tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg. 
 
7. Értesítés a pályázati döntésrıl 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelı az elbírálás ellenırzését követıen 2012. március 30-ig írásban értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. 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, az 
ösztöndíj folyósítása  a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 



 13 

 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév:  
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév elsı (ıszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelı 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
Wekerle Sándor Alapkezelı a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a 
kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsıoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelı 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 felsıoktatási intézmény 
folyósítja a hallgatónak, amelytıl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsıoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsıként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézmény részérıl kaphat juttatást. A kifizetés elıtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az ıszi félévben október 
hónaptól, de legkésıbb a felsıoktatási intézményhez történı átutalást követı elsı ösztöndíj-kifizetéskor 
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdıdik, 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 felsıoktatási 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. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni 
a folyósító felsıoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelıt (levelezési cím: 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követıen, legkésıbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
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Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthetı Lemondó őrlapon jelenthet be. A Lemondó őrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrıl és az ösztöndíj további félévi részleteirıl is 
lemond. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 
 
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. 

 
11. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelıi, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelı látja el.  
A Wekerle Sándor Alapkezelı elérhetısége: 
            
 1/b 

(3/b. sz. melléklet) 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

TAMÁSI VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve  

 ezennel kiírja a 2012. évre  
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelıi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor 
Alapkezelı végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
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és a 2012/2013. tanév elsı félévétıl kezdıdıen felsıoktatási intézményben teljes idejő (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elıször nyernek felvételt 
felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév elsı félévében ténylegesen 
megkezdik. 
 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer 
felvételt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésre nyer felvételt 
- külföldi intézményben nyer felvételt. 

 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe történı felvételi 
jelentkezése eredményérıl az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelınek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelınek, 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı 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 a Wekerle Sándor Alapkezelı 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. 

 

5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a 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: 2011. november 14. 
 
A pályázat kötelezı mellékleteI: 
 
1. Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl,  a Polgármesteri Hivatal által adott Jövedelem-és vagyonnyilatkozat 
nyomtatványon. 
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
Egy háztartásban élık: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.. 
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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, 
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. 
 

6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

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. 
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
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 intézménybe jelentkezık számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl. Az 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. 

 
7. Értesítés a pályázati döntésrıl 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
Az Wekerle Sándor Alapkezelı 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

 
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele 
A támogatott pályázó a felvételi értesítı másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 
1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelı részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév elsı félévében melyik 
felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni 
arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelızıen nyert-e felvételt felsıoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható. 
 
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás idıtartama alatt pályázhat 
az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas 
a támogatás idıtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév 
elsı félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 
elveszíti.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsı féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelı 
Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A 
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Wekerle Sándor Alapkezelı a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a 
kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsıoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította az Alapkezelı 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 felsıoktatási intézmény 
folyósítja a hallgatónak, amelytıl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban 
a felsıoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsıként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézmény részérıl kaphat juttatást. A kifizetés elıtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az ıszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március 
hónaptól, de legkésıbb a felsıoktatási intézményhez történı átutalást követı elsı ösztöndíj kifizetéskor 
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdıdik, 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 felsıoktatási 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. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban értesíteni 
a folyósító felsıoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelıt (levelezési cím: 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, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követıen, legkésıbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról 
letölthetı Lemondó őrlapon jelenthet be. A Lemondó őrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrıl és az ösztöndíj további félévi részleteirıl is 
lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsıoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
11. Lebonyolítás 
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Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelıi, koordinációs, a települési és megyei 
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelı látja el.  
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
23/2011.(X.3.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 

6/2011.(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 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (III.1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1. § 
 
 

1. A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester        aljegyzı 
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