Világosi Hírmondó
Balatonvilágos havilapja | 2019.szeptember 30. | XXVIII. évf. 9.szám
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Önkormányzati választások 3.
2019. október 13. napján vasárnap reggel 6.00 óra és 19.00 óra között a Balatonvilágos Csók István
sétány 38. szám alatt lévő szavazóhelyiségben (a szokásos helyen: Önkormányzat épületében)
szavazhatnak a Tisztelt Választópolgárok a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán.
Balatonvilágoson 6 képviselő kerülhet be a választás eredményeként a képviselő-testületbe, ezért
érvényesen szavazni legfeljebb hat képviselő-jelöltre lehet: amennyiben ennél több jelölt neve mellé
kerül szavazat, úgy az érvénytelen lesz.
Településünkön 4 polgármester-jelölt és 19 képviselő-jelölt közül választhatnak Választópolgáraink. A
Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
sorsolása tárgyában meghozott határozatai szerint a következő sorrendben szerepelnek majd a
szavazólapokon a jelöltek:

folytatás a 9. oldalon
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2. oldal

hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére
vonatkozóan, összhangban

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a
2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.
törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.
19.) Korm. rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja
venni - a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között -, úgy
az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra
be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás
és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény szolgál.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszonyigazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre
jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg,
amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
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folytatás a 3.oldalról

közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a
tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által,
az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a
befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és
mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati
dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az
ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő
honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatke
zelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja
el 2019. december 5-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a
formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által
meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok
önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás
indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből
nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott
pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben
elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat
részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül,
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata
alapján járhat el.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja
által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az
életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a
pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A
támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról
2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

folytatás az 5. oldalon
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4. oldal

folytatás a 4.oldalról

kezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január
31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a
ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését
követően 2020. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által
nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa
rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPERBursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a
folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési
cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPERBursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási
forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)
változása.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az
ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási
intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2019/2020. tanév második félévében megfeleljen a
pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel,
vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes
egészében szünetel.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt
esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását
követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett
ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév:
a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első
(őszi) féléve.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az
EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető
Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók
öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a
beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult
hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez
abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a
pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást
már kézhez vette.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak,
amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási
intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató
számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony
fennállását az intézmény megvizsgálja.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március,
az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási
intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Balatonvilágos, 2019. szeptember 23.

Fekete Barnabás József
polgármester

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október
hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell
kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendel-
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be még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára, összhangban

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy
vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben
ténylegesen megkezdik.

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.
19.) Korm. rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és
a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre
jutó havi nettó jövedelméről.
2.A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
szolgál.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a
befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1.
számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-
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honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkez
elesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a
pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2019. december 5-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a
formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által
meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok
önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás
indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből
nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott
pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben
elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat
részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül,
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka)
a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja
által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének
azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az
eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a
pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre
történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét
követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat
jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az
ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat
által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának
megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az
önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról
2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati
dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő
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A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését
követően 2020. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által
nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa
rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
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tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási
intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március
hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell
kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni,
ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden
más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló
határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2020/2021. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a
pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi
fordulójából kizárható.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség
nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő
ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú
ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január
31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a
ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2020/2021. tanév első félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az
ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a
folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381
Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül
kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási
forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)
változása.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha
az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt
esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően,
legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára
már nem tarthat igényt.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben
a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az
EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető
Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók
öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben,
ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és
az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási
összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban
az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében
megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a
hallgató - az állami költségvetés terhére - a hallgatói juttatásokat kapja.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja
számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a
jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény
megvizsgálja.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Balatonvilágos, 2019. szeptember 23.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a
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8. oldal

Kiss Attila vagyok, 1984-ben
születtem Budapesten. Szüleim
1988-ban vettek itt ingatlant és
azóta Balatonvilágos is otthonom részévé vált. A Budapesti
Gazdasági Főiskolán végeztem
tanulmányaimat, mint közgazdász, vendéglátó és szálloda
szakon, közgazdász tanár és
pénzügy mester. Német nyelven érettségiztem. Eddig multinacionális vállalatoknál dolgoztam, ebből kifolyólag
angolul is jól beszélek. Hobbim a horgászat (a mólón)
és a szörfözés (az MVSE tagjaként). Ezért is elfogadhatatlannak tartom, hogy azt a helyet, ahol szinte
felnőttem 30 év után ismét el akarják zárni a helyi
lakosság igényeinek figyelembevétele nélkül és a
szocialista időkhöz hasonlóan új vasfüggönyt akarnak
felhúzni. Indulásommal elsősorban ezt a veszélyt
szeretném elhárítani, továbbá hiszem, hogy a falu
számára is értékes gazdasági tudással rendelkezem,
így ezért is hasznos tagja lehetek a képviselő
testületnek.

Tisztelt Balatonvilágosi Választópolgárok!

Az Aligai Fürdőegyesület (AFE) idén nyáron ismét
nagy feladatot kapott, hiszen a Club Aligában a
Balatonhoz vezető úthoz sorompó épült, a mólóra nem
engedték ki a horgászokat. Közgyűlést hívtunk össze
és a lakosság, valamint a média bevonásával elértük,
hogy a Club Aliga bérlőinek vissza kellett állítaniuk az
eredeti állapotot.

Ezen események hatására az AFE úgy döntött, hogy az
érdekképviseleti munkát önkormányzati szinten is
folytatnia kell, így 3 tagjának indulását támogatja a
választáson. A tét, hogy tudunk-e az új testületbe olyan
képviselőket juttatni, akik a helyiek és az üdülőtulajdonosok hosszútávú érdekeit képviselik a rövidtávú
befektetői célokkal szemben. Balatonvilágos sorsdöntő évek előtt áll, a Balaton part közkincs, megmentéséért mindenkinek tenni kell! Ezért mi az alábbi
tagjainkat ajánljuk a képviselő testületbe.

Rada Enikő vagyok, 1984-ben
születtem Jászberényben és
2008-ban diplomáztam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőmérnöki karán. Kezdetben
tervező mérnökként, később
kivitelezőként, most irodaházak fejlesztésén dolgozom egy
nemzetközi vállalatnál. Huszonéves voltam, mikor először
jártam a Club Aligában. A hely szelleme és Balatonvilágos egyedülálló szépsége azóta is ide vonz engem.
Pár éve nagy álmom vált valóra, amikor családi házat
tudtunk vásárolni Balatonaligán. Azóta sikerült
belekapcsolódnom a helyi közösségi életbe és egyre
jobban megértettem a lakosság igényeit; így az AFE
tagjaként és támogatásával, független jelöltként
indulok az Önkormányzati Választáson. Hiszem,
hogy a mérnöki és ingatlan piacon szerzett tapasztalatommal szakértően hozzá tudok járulni az önkormányzat munkájához és Balatonvilágos fejlődéséhez.

Bukovszki András vagyok, az
AFE alelnöke. 1955-ben születtem Tárnokon, tanulmányaimat
az Államigazgatási Főiskola
Igazgatásszervező szakán, Ybl
Miklós Műszaki Főiskolán és a
Bánki Donát Műszaki Főiskolán végeztem. Ennek megfelelően 1992-től Polgármesteri
Hivatalban Irodavezető, majd
2011-től ugyanitt műszaki tanácsadó és főosztályvezető helyettes voltam. 2002
évben vásároltam családi házat Balatonvilágoson,
majd hamarosan bekapcsolódtam a helyi közösségi
életbe. 2005 évtől az Üdülőközösség Egyesület elnökhelyettese voltam, majd 2010 évtől az AFE elnökhelyettesi teendőit látom el. Az AFE megbízásából az
elmúlt 14 évben kiemelt feladatom volt a helyi
településrendezési eszközök véleményezése. Figyelemre méltó eredménynek tartom, hogy a Club Aliga
három útja közút besorolást kapott, a teljes partszakasz, parti sétány a köz elől el nem zárható. A parti
sétány egyben kijelölt strandterület is. Indulásommal
főként az eddig elért eredményeket szeretném biztosítani.

9. oldal
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Munkánkat az AFE támogatja, programunkat keresse
itt: facebook.com/aligaifurdoegyesulet
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folytatás az 1.oldalról
A választás napján fontos, hogy
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl.
lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, és azok átvételét a névjegyzék
aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet.
A felsorolt jelöltek, listák közül
POLGÁRMESTER esetében csak egy jelöltet,
KÉPVISELŐ esetében legfeljebb hat jelöltet lehet
választani, ennél több választása esetén a szavazat
érvénytelen lesz.
Megyei lista esetében szintén csak egyet lehet
választani.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve
a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell
helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni.
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők

Anyakönyvi hírek

nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló
bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban
az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a
bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a
névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a
választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják
meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
A benyújtandó kérelmekhez is visszatérve - ahogy az
augusztusi cikkben ígértem - néhány mondat erejéig,
fontos tudni, hogy:
Mozgóurnát igényelhetnek azok a választópolgárok, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi
választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság
elutasítja.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján
felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.
Mozgóurnát 2019. október 11-én (pénteken) 16.00
óráig a helyi választási irodától, október 13-án (a
szavazás napján) 12 óráig pedig a szavazatszámláló
folytatás a 11. oldalon

SEGÍTSÜNK, HOGY
SEGÍTHESSENEK!!
KEDVES GYEREKEK,
SZÜLŐK ÉS MINDEN
ÁLLATBARÁT!
Iskolánkban rendhagyó módon
az ÁLLATOK VILÁGNAPJA
alkalmából adománygyűjtést
szervezünk, mellyel a SIÓFOKI
ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY
MENHELYÉT szeretnék
támogatni.
Szívesen fogadunk:
szárazeledel (kutyák és
macskák részére)
kutya-és macskakonzerv, rizs
takarók, plédek, élősködők
(bolha, kullancs) elleni
készítmények
Felajánlásaikat 2019. október
04-éig várjuk az általános
iskolában.

Elhunyt:
Erdélyi Józsefné
2019.08.25-én 66 évesen
Akácfa u. 11.

Falusi Ferencné
2019.08.21-én 92 évesen
Csók István stny. 22.

Igaz Pál Lajosné
2019.08.22-én 79 évesen
Ibolya u. 6.

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Királyné Timár Piroska
piroska.timar@gmail.com,
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál,
Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István
ISSN 2062-2236

Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
abm@abmarketing.hu
info@mozaikpress.hu
www.mozaikpress.hu
Lapzárta minden hónap 20-án!
Kérném a cikkeket eddig az időpontig
eljuttatni a piroska.timar@gmail.com
email címre!
Betűtípus: Times New Roman.
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Emléküket megőrizzük!
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10. oldal

folytatás az 10.oldalról
bizottságtól vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton indított (ügyfélkapun) keresztül a
választási irodától lehet igényelni.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat,
kizárólag mozgóurnával!
Az átjelentkezésre annak a választópolgárnak van
lehetősége, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon
balatonvilágosi tartózkodási hellyel rendelkezett, és
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019.
október 13-ig tart.
A választási irodához október 9. (szerda) 16.00
óráig kell beérkeznie az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek.
Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja
nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár
megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax
számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés
megküldését kéri. A nem megfelelő adatközlés a
kérelem elutasítását vonja maga után.

Az idősebb lakosaink számára segítségnyújtás legyen
szó fizikális vagy szellemi segítségről.
Heti 1 alkalommal legyen jogi tanácsadás! Bármilyen
problémával kapcsolatban bizalommal legyen kereshető a jogi tanácsadó.
Van egy gyönyörű szép kilátónk, ami a szeretne újjá
születni! Naponta több száz ember megfordul kilátónknál, szinte nem is gondolnánk mennyire látogatott
hely.
Vannak utcáink, amik újításra várnak!
Több kisgyermekes program, baba-mama programok,
babafejlesztési programok.
Legyen több szórakozási lehetőség a fiatalok számára.
Sokkal több fény az éjszakában. Gondolok itt magas
fényű led égők fejlesztésére.
Falunk szebbététele és megfelelő gondozása.
Legyen több rendezvény, amin jól érezhetjük magunkat.
Egy rendezett focipályánk.
Több busz indíttatása. Napi 3 busz helyett 5-6 busz.
Kábel tv és internet szolgáltatás fejlesztése. (Ne csak
egy szolgáltatótól függjünk!)
És még sorolhatnám…
Úgy vélem mindenkinek jár egy esély, hogy megmutassa, mi rejlik benne. Ne féljünk a változástól, mert a
változás jó dolog, ha jól döntünk.
Köszönöm, ha úgy gondolja engem választ!

A kérelmek mindegyike online - akár Ügyfélkapu
regisztráció nélkül is - benyújtható a:
https://www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak online
kitöltő felületen keresztül.
A www.választás.hu weboldalon megtalálható továbbá a nyilvántartásba vett országos listák és egyéni
jelöltek listája is.
A választásokhoz kapcsolódó Gyakran Ismétlődő
Kérdések rovat további rövid összefoglaló válaszokat
tartalmaz a http://www.valasztas.hu/gyakranismetelt-kerdesek weboldalon.

Tisztelettel:
Várhelyi Zoltán

Kuti Henriett Margit
jegyzői referens

Tisztelt választópolgárok!
Takács Károly vagyok, 57 éves
agrármérnök. 28 éve lakom itt
Balatonvilágoson feleségemmel és két gyermekemmel.
Egyetem után agronómusként
majd a FM Hivatal alkalmazásában falugazdászként
dolgoztam. Jelenleg Enying
városgondnokság vezetője
vagyok. Ennek a tisztségemnek
köszönhetően folytam bele az
önkormányzati munkába, a testületi ülések világába,
illetve egy településen jelentkező számos megoldandó
problémába.
Kiépített kapcsolatrendszeremmel, tapasztalatommal
alkalmasnak érzem magam, hogy polgármesterjelöltként elinduljak a választáson. Részletes progfolytatás a 12. oldalon

Tisztelt Balatonvilágosi Választópolgárok!
Pár szóban szeretném Önökkel
megosztani, hogy mit is jelent
Balatonvilágos számomra. 50
éve élek Balatonvilágoson a
családom-mal. Jelenleg egyéni
vállalkozóként élem mindennapjaim. Több évig dolgoztam
Balatonvilágos Önkormányzati
Település Üzemeltetésnél. Rengeteg dolgot tapasztaltam ez idő
alatt, szeretném ezeket a tapasztalatokat Önökkel most megosztani.
Vegyünk pár tapasztalatot, amit úgy gondolom, hogy
változást érdemel:

11. oldal
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folytatás a 11.oldalról
ramomat bemutató anyagomat igyekeztem minden
választópolgárnak eljuttatni, valamint a Facebookon
is olvasható:
(https://www.facebook.com/karoly.takacs.33821189)
Polgármesternek lenni nagy felelősség, teljes
odaadást, teljes embert kíván. Az elkövetkező
ciklusban fent kell tartani és működtetni az intézmény
rendszert, emelni kell a minőségi munka színvonalát,
még az elmúlt éveknél is hatékonyabban kell együtt
dolgozni a környező településekkel, a helyi vállalkozókkal, a civil szervezetekkel. Célom a település és
lakosai életét meghatározó szerződések, megállapodások szakszerű áttekintése és felülvizsgálata, hogy
azok a helyiek és idelátogatók hosszú távú és
fenntartható érdekeit szolgálják. Ahhoz, hogy ez a
település valóban fejlődjön, az erősségekre kell
építeni. Ezek elsősorban a biztonságos, családias
környezet, a helyben lévő óvoda és általános iskola, a
Balaton part a magasparti panorámával, valamint a
fővároshoz való közelségünk, jó megközelíthetőségünk.
Amennyiben Ön el tudja képzelni, hogy egy új
vezetéssel valódi, előremutató változások következnének településünkön, ha váltani szeretne, kérem,
szavazzon rám és én legjobb tudásomat nyújtva
Önökkel és természetesen a választott testülettel
együtt állnék a falu élére, hogy megvalósítsam
elképzeléseinket.

tételére, amely számunkra fontos vonzerőt jelenthetne. Megválasztásom esetén törekszem arra, és
igyekszem megakadályozni minden olyan kezdeményezést, amely csak néhány ember, vagy szűk
csoport érdekeit szolgálják.
Településünk legnagyobb létszámmal működő munkahelyén dolgozom, ezért fontosnak tartom az iskola
és az önkormányzat szorosabb kapcsolatát, amely az
utóbbi években érezhetően gyengült. Képviselőként
azon leszek, hogy ez a kapcsolat ismét valóságos
összhangba kerüljön egymással mindenki megelégedésére.
Ha egyetért a gondolataimmal, és azonos elveket vall,
kérem, szavazzon rám, és a településünk jövőjét
meghatározó döntésekben képviselem Önt.
Tisztelettel és köszönettel:
Hanga László
képviselőjelölt

Tisztelt Balatonvilágosi Lakosok!
Bánfi Jánosné Viszt Krisztina vagyok, 51 éves,
születésem óta Balatonvilágoson élek.
Több éve egészségügyben dolgozom, azon belül is
(geriátria) idősgondozás területén. Jelenleg is Siófokon idősotthonban vagyok ápolónő.
Célom, hogy a falunkban élő idős és mentálisan
rászoruló emberek életminőségén javítsak.
Győrfi Károly polgármester jelölt tervezetét tudom
elképzelni a település fejlődése érdekében.
Szeretnék a jelenlegi orvosi ellátáson felelősségteljesen javítani.
Ahhoz, hogy a fiatal hozzátartozók dolgozni tudjanak,
a nyugdíjasokról gondoskodhatnánk közösen akár egy
napközi otthoni ellátással is és kulturális programok
szervezésével. Az otthoni szociális ellátásukban is
komoly segítséget szeretnék nyújtani. Saját tapasztalatból, és több lakossal való beszélgetésből tudom
mekkora nehézséget okoz a családnak szerettünk
ellátása.
Szociális téren szeretnék aktívan a falunk és közösségünk életében részt venni és javulásokat elérni.
Köszönöm szépen, ha a választáson megtisztel
bizalmával és szavazatával.

Takács Károly
Független polgármesterjelölt
+36 30-216-9662

Ti s z t e l t B a l a t o n v i l á g o s i
Választópolgárok!
Hanga László vagyok, a helyi
általános iskola matematika,
földrajz, és informatika szakos
tanára. 30 éve élek a településen
családommal.
Az eltelt idő úgy érzem kellő
ismeretet, tapasztalatot és bölcsességet adott ahhoz, hogy
észrevételeimmel, ötleteimmel, a közösség érdekeit
képviselve előmozdíthassam településünk fejlődését.
Sajnos, Balatonvilágos az elmúlt ciklusok ideje alatt
lemaradt a látványos fejlesztésekről. A most hivatalba
lépő polgármesternek és képviselőtestületnek alapvető feladata ezt a hiányt pótolni.
Szükség volna a közterületek növelésére, rendbe

w

w

w

.

v

i

l

a

g

o

s

i

h

i

r

m

o

n

d

o

.

h

u

12. oldal

Tisztelt Balatonvilágosiak!
Tisztelt választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!
Kovács Béla képviselőjelölt
vagyok,74 éves és pontosan 60
éve 1959 szeptemberében kerültem a településre. A helyi
lakosok, illetve választópolgárok döntő többsége ismer. Azok
számára, akik nem ismernek,
szeretnék röviden bemutatkoz-

A lakosok többsége ismer, de
pár szóban bemutatkoznék,
mivel szerencsére minden
évben vannak, akik itt Balatonvilágoson képzelik el jövőjüket.
Kovács Tamás vagyok 45 éves, két gyermek édesapja.
A községben 45 éve élek, ide köt a munkám,
feleségem is itt tanítónő. Az önkormányzatnál 16 éve
dolgozom intézményvezetőként.
Ismertetőmben nem a problémákat, hibákat sorolnám
fel, hisz azokat mindenki észreveszi, látja.
Én úgy gondolom a kommunikáció hiánya az
elsődleges probléma. A lakosság részéről felmerülő
hibákat, igényeket fel kell mérni, (elektronikusan,
postai úton, kérdőíveken, közmeghallgatáson, vagy
akár szóban) azokat rangsorolni szükségesség szerint
és a koncepcióba betervezni, majd, ha lehetőség van rá
a költségvetésbe betenni. Például: nincs mindenhol
rendes aszfaltos út, vezetékes gáz, bolt, valaki nem tud
bevásárolni, orvoshoz eljutni, vagy temetőbe menni
stb. Én eddig is meghallgattam a problémákat
mindenki részéről és igyekeztem azokat megoldani,
segíteni. Az igények kielégítésénél oda kell figyelni a
község elhelyezkedésére, próbáljunk tervszerűen
megoldásokat találni a világosi, aligai, a volt TSZ, és a
volt Traubi részeken lakók számára, hogy az ott élők
ne érezzék magukat kirekesztettnek és ne a másik
részre mutogassanak. Természetesen a képviselőtestületnek kell a megoldásokat kitalálni, de nem
szabad elhatárolódni a külső (lakosok) részéről jövő
ötletektől, lehetőségektől.

ni.
1959-62 között szőlész-borász szakiskolát végeztem
Balatonaligán, majd 15 évig a Badacsonyi Állami
Gazdaságban dolgoztam. A 70-es évek végén
kerültem a közigazgatásba így 1977-1990 között
tanácselnökként dolgoztam a településen, majd nyolc
évig 1990 és 1998 között Balatonvilágos polgármestere lehettem. Az eltelt évek alatt-levelező hallgatókénttöbb diplomát is szereztem. Az Államigazgatási
Főiskolát 1986-ban fejeztem be, majd a kilencvenes
évek elején másoddiplomás képzés keretében elvégeztem a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Főiskola
két szakát is.
Az 1998 évi választásokat követően jegyzőként,
aljegyzőként dolgoztam Veszprém megyében a 2005ös nyugdíjba vonulásomig. A nyugdíjazást követően
2005. nyarától 2007 január végéig Balatonvilágos
jegyzője is voltam Szombathyné dr. Kézi Aranka
kinevezett jegyző szülési szabadsága idején.
Mindig is közéleti ember voltam és úgy érzem, hogy
tapasztalatommal segíteni tudnám az új képviselő
testület munkáját. Legfontosabb dolognak a nyíltságot
és az őszinteséget tartom. A települést érintő jelentős
döntések előtt tájékoztatni kell a lakosságot a tervezett
lépés előnyeiről és hátrányairól, valamint lehetőséget
kell adni a véleménynyilvánításra is. Ha szükséges
helyi népszavazást kell tartani, melynek eredményét
nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A másik fő dolog: tudomásul kell venni, hogy a község
jövője a turizmusban van. Nagyon jó földrajzi
adottságunk van (legközelebbi balatoni település
Budapesthez, Magaspart, észak-déli és kelet-nyugati
közlekedési csomópont) és ezt a legjobban ki kell
használnunk. Olyan „attrakciókra” van szükség, ami
egyedi és sok embert megmozgat. idevonz a
településre és akár a szezont is meghosszabbítja.
Megtisztelt, hogy elolvasta rövid ismertetőmet,
gondolataimat. Ha Ön úgy gondolja, hogy egyetért
elképzeléseimmel, kérem október 13.-n szavazzon
rám.

Szeretném elnyerni ismét az Önök bizalmát! Nevemet
a szavazólap végén a 19. sorszám mellett találják.
Megválasztásom esetén mindig a település érdekét
fogom szem előtt tartani!

Tisztelettel:
Kovács Béla
képviselőjelölt

Köszönettel:
Kovács Tamás
Önkormányzati
képviselőjelölt

13. oldal
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Koloti Béla vagyok, 45 éves.
1997 óta élek Balatonvilágoson
családommal. Feleségem 2014.
szeptembere óta községünk
iskolájában tanít; nagyobbik
lányunk gimnazista, kisebbik
lányunk iskolánk tanulója.
Felsőfokú tűzvédelmi- és földmérő mérnöki, valamint építész
tűzvédelmi szakértői végzettséggel rendelkezem. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tűzvédelmi tervező szakmérnöki diplomát szereztem.
Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnok helyettesi és tűzmegelőzési
osztályvezetői beosztásából 12 év hivatásos tűzoltói
szolgálatot követően 6 éven át a Földgázszállító Zrtnél tűzvédelmi szakértőként dolgoztam. Jelenleg
tűzvédelmi tervezéssel, illetve tűz- és munkavédelmi
szaktanácsadással foglalkozom.
2010-ben, 2014-ben az Önök bizalmából képviselő
lehettem. 2012-ben a Képviselő-testület megválasztott alpolgármesternek.
A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagjaként végzett
munkám során megismertem Balatonvilágos község
költségvetését, anyagi lehetőségeit.
Hitvallásom, hogy felelős hozzáállással, józan gondolkodással és együttműködéssel olyan döntéseket
kell hozni, amelyek célja Balatonvilágos község
fejlődésének szolgálata és az itt élők életkörülményeinek javítása.
Célom ennek érdekében a pályázati források adta
lehetőségek kihasználása, valamint a munkahely
teremtő és a községnek bevételt jelentő beruházások
támogatása.
Kérem, ismét tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy
felhatalmazásukkal élve, tapasztalataim birtokában
legjobb tudásom szerint tudjam képviselni Balatonvilágos község lakosságának és ingatlantulajdonosainak érdekeit!

mielőbbi megoldása. A község jövője nem csak a
megválasztott 7 emberen múlik. Fontos, hogy az új
testület és a lakosság, a településért folytatott munkája
során képes legyen megfelelő, nyílt kommunikációs
hidat építeni egymás felé.
Ahhoz, hogy Balatonvilágos elnyerje újra vonzerejét,
mindenkinek a lehetőségeihez mérten tenni kell érte.
Biztos, hogy nem fog minden elsőre sikerülni, és van,
amihez több éves munka szükséges, de biztosan azon
lesz az új testület, hogy mindenki számára elfogadható
megoldást dolgozzon ki és valósítson meg.
És, hogy miért én? Mert van egy pozitív jövőképem a
környezetemről. Jó csapatjátékosnak tartom magam,
és törekszem arra, hogy mindenkivel megtaláljam a
közös hangot, mely a közös munka egyik alappillére.
Kell, hogy a községünknek legyen terve a jövőt
illetően. Egy szebb és vonzóbb Balatonvilágosért
szeretnék dolgozni, mely majd a gyermekeink otthona
lesz.
Arra bíztatok mindenkit, hogy menjen el szavazni. De
ne csak polgármestert és képviselőt válasszanak,
hanem egy olyan csapatot, mely képes az együtt
gondolkodásra, koncepcióváltásra, és a közös
munkára, hogy Balatonvilágos újra vonzó település
képét mutassa.
Bízom abban, hogy az Önök által választott csapatnak
én is tagja lehetek.

SZABÓ ANDREA
Képviselő-jelölt
Közel 15 éve élek Balatonvilágoson családommal. Kommunikáció-művelődésszervező
szakon végezve vezetőként
dolgoztam 10 évig két nemzetközi ruházati üzlet-láncnál,
jelenleg pedig Enying Város
Önkormányzatánál projekt
vezetőként tevékenykedem. Sokrétű tapasztalatra
tettem szert mind a piaci szektorban, mind pedig az
állami szférában. 2019 tavaszán kezdeményezésemre
létrehoztuk a Dél-Balaton Kapuja Kulturális és
Turisztikai Egyesületet.
Célom, hogy szakmai tapasztalatommal, legjobb
tudásom szerint segítsem a leendő testület munkáját,
megragadjunk minden lehetőséget, mely olyan
települési környezetet biztosít az itt élőknek, ami
megfelel a XXI. század elvárásainak.

Köszönettel:
Koloti Béla
független képviselő-jelölt

Tisztelt balatonvilágosi Választópolgárok!
Kőszegi Zoltán vagyok, itt élek balatonvilágosiként
feleségemmel és két gyermekemmel.
Véleményem szerint a község számára több dologban
is szükségessé vált egy más szemlélet, egy új irány,
élesebb változás. Számomra is fontos a község
életében felmerülő „problémák” és kérdéses ügyek
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Főbb céljaim:
Családok helyi szintű segítése, generációs különbségek áthidalása
Közösségépítés
folytatás a 15. oldalon
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14. oldal

folytatás az 14.oldalról
Közművelődési, nevelési és oktatási munka támogatása
Helyi vállalkozások támogatása
Turizmus fejlesztése, nyaralótulajdonosok érdekeinek
képviselete
Számunkra kedvező és kihasználható pályázati lehetőség kiaknázása

ben, gondozottan tartását.
Gyors és stabil Internet kapcsolat kialakítása.
Helyi borászok bevonásával szeretnék egy pincesort
kialakítani.
Óvodával és az iskolával való kiváló együttműködés
fenntartása.
Gagarin lakótelepen garázssor felépítése.
Mathiász-lakótelep ellátottságának, infrastruktúrájának
fejlesztése
Alsó parti útjaink felújítása.
A működő civil szervezetekkel további együttműködés
és támogatás.
Külön meg kell említenem a Nyugdíjas Egyesületet,
hiszen településünk legtöbb taggal működő és rendkívül
aktív civil szervezete. Továbbra is támogatnám működésüket.
Focipálya rendezetlen sorsának megszüntetése, rendbetétele.
Hagyományteremtő rendezvényeink színvonalának
emelése
Testvértelepüléseinkkel a kapcsolatok további ápolása.
Egy jó és kiváló szakértelemmel bíró projektmenedzsment szervezettel, csapattal együttműködve aktív részvételt szeretnék a pályázatokon
Részletes programom elolvasható Facebook oldalamon:
www.facebook.com/molnardan
Tevékenységem alapelve nyíltan, tisztességesen Balatonvilágosért!
Kérem, szavazatával támogasson!
Kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
telefon: +36 30 616 3124,
e-mail: daniel@nemosystem.hu,
www.facebook.com/molnardan

Kérem, szavazatával támogassa, hogy elképzeléseimet képviselőként megvalósíthassam.

Tisztelt balatonvilágosi
Választópolgárok!
Molnár Dániel vagyok, 1983.
március 29-én születtem Siófokon. A 2019-es Önkormányzati
választáson Polgármester jelöltként indulok a Fidesz - KDNP
támogatásával. Engedjék meg,
hogy néhány szóban bemutatkozzam: Gyermekkorom óta kötődöm Balatonvilágoshoz. Általános iskolába a településen jártam, majd
Balatonfűzfőn az Öveges József Szakközépiskola és
Gimnázium diákja lettem, ahol elektronikát tanultam és
itt is érettségiztem. Középiskolás éveim után Műszaki
Informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképesítést szereztem. 2004-ben megalapított Informatikai
vállalkozásomat és ezzel egy időben Balatonvilágos
honlapját is üzemeltetem. Községünk életében aktívan
részt veszek. Tagja vagyok Balaton-világos Jövőjéért
közalapítvány-nak, a Fehér - Partok Turisztikai Egyesület alapító tagja és később titkára voltam. 2014-től
Önkormányzati képviselőként segítettem településünk
működését. A Balatonvilágosi Fidesz helyi szervezetének elnökeként nagyon jó kapcsolatot építettem ki a
Siófoki Fidesz iroda munkatársaival és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úrral. Jelenleg a Balaton
első 5 csillagos és legnagyobb konferencia szállodájának
vagyok az informatikai menedzsere. Megválasztásom
esetén főállású polgármesterként szeretném ellátni a rám
váró kihívásokat. Úgy gondolom, ez a komoly munka
teljes embert kíván.
Szeretném ismertetni terveim, programom rövid vázlatát:
Club Aliga fejlesztése és ennek hatása Balatonvilágosra.
Célom a tulajdonosokkal történő megegyezés, tárgyalások folytatása, hosszú távon működő jó kapcsolat és együttműködés kialakítása.
Fontos településünk rendezett összképe. Szeretnék létrehozni egy településképért felelős bizottságot, melynek
feladata lenne közparkjaink, emlékműveink állagának
megóvása, fejlesztése.
Eltökélt célom a közbiztonság javítása, értékeink védelme.
Kiemelten fontos feladatnak tartom a magaspart rend-
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"Összefogás Balatonvilágosért!"
Győrfi Károly
független polgármester-jelölt
Tisztelt Balatonvilágosi Választó-polgárok!
Célom, hogy a község egészének szolgálatába állíthassam
törekvéseimet, kapcsolataimat,
építőjellegű elképzeléseimet,
Önökkel Önökért! A választási
programot a helyben lakó emberek véleményei, ötletei alapján állítottam össze, sokukkal
találkoztam az elmúlt hetekben, sokféle gondolatot
megfogalmaztak, melyet ezúton is köszönök!
Meggyőződésem, hogy akkor fog jól működni településünk, ha tudatosan, egyetértéssel és a jó szándék
előtérbe helyezésével vezetjük, s azzal a felelősséggel,
folytatás a 16. oldalon
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folytatás az 15.oldalról
hogy Balatonvilágos fejlődésének új állomásához
érkeztünk. Értékelve és nagyra becsülve az előző
vezetők tevékenységeit, azokra építkezve, új lendülettel, közös összefogással egy új időszakot, sikeres éveket indíthatunk településünkön.
Ehhez dinamikus szemléletű megújulásra van szükség, a tennivalók pontos tervezésére és azok következetes megoldására.
Magánéletemben, eddigi vállalkozásimban, civil szervezeti munkámban ugyanezt képviseltem, és tapasztaltam, hogy sikeresen működtethető, amit tudatosan
felépítünk, a közösségre alapozva megteremtünk.
Bízom az emberek tenni akarásában, leendő kollégáim
jó szándékában, tudom, hogy közösen, kézfogással,
folyamatos és hiteles kommunikációval megsokszorozhatjuk lehetőségeinket.

a közösség összetartó erejének növelése, az abban
rejlő erő jobb kiaknázása!
Bízom benne, hogy amennyiben megtisztelnek
bizalmukkal, az eddig megszerzett tapasztalataimat és
tudásomat kamatoztatva, a fenti célokat közösen
elérhetjük!
Tisztelettel:
Tretykó István

Tisztelt Balatonvilágosiak,
Választók!
A bemutatkozó levelemet folytatva, egy pár sort szeretnék
megosztani Önökkel a közeli és
a távoli jövővel kapcsolatban.
Nagyon fontosnak tartom a leírt
és kimondott szavak mögötti
tartalmat. Nem szeretnék senkit
sem betarthatatlan ígéretekkel
traktálni! Az én elképzelésem
szerint a legelső és a legfontosabb feladatunk, hogy saját portánkon rakjunk rendet és vizsgáljunk meg
minden lehetőséget egy szebb és élhetőbb településért.
Nézzük meg a településen dolgozó részegységek munkáját és újragondolva, ha kell átszervezve tegyük azt
hatékonyabbá a mostaninál. Miután ezzel megvagyunk, jöhetnek a távolabbi célok között, hogy a lehető
legtöbb forrást kihasználva fordítsuk azt a község
javára (pályázatok). De hogy a sok munka után egy kis
pihenés is jusson, színvonalas rendezvényeket szervezzünk a község apraja, nagyja és idősei számára. Ha
Önök engedik, én ebben partner lennék!
Tiszteletteljes kérésem Önök felé: Találkozzunk mindenkivel október 13-án.

Tisztelt Balatonvilágosiak!
Engedjék meg, hogy mint helyi
önkormányzati képviselőjelölt
bemutatkozhassak Önöknek!
Tretykó István vagyok, családommal 12 éve élek Balatonvilágoson, de a párom révén aki a helyi postahivatal vezetője- a településünkhöz való
kötődésem negyed évszázados múltra tekint vissza.
Két gyermekünk is a helyi általános iskolában végezte
tanulmányait.
Végzettségemet tekintve informatikus vagyok, emellett a Közszolgálati Egyetem Önkormányzati Szaktanácsadói szakán szereztem másoddiplomát, továbbá
közigazgatási alap és szakvizsgával is rendelkezem.
Ezen végzettségeimet felhasználva több mint 13 éve
dolgozom önkormányzati hivataloknál köztisztviselőként, korábban Balatonfűzfőn, jelenleg az Alsóörsi
Közös Önkormányzati Hivatalban. Számos kulturális
program lebonyolításában részt vettem, több pályázati
projekt megvalósításának részese voltam, vagyok.
Aktív közösségi embernek tartom magam, településünk mind kulturális, mind szórakoztató rendezvényeinek rendszeres résztvevőjeként. A közösséget,
társadalmi célú megbízatásaimmal igyekszem szolgálni, immáron harmadik éve Balatonvilágos Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi tagja vagyok; valamint a
világosi fiatalok sportolás iránti igényét, a Balatonkenesei VSE elnökségi tagjaként évek óta segítem.
Hiszem, hogy Balatonvilágos az adottságainak és
lehetőségeinek jobb kihasználásával mind az itt élők,
mind a jövő nemzedékek számára is egy élhetőbb,
szerethetőbb településsé válhat! Ehhez szükséges a
pályázati lehetőségek megragadása, a lehívható
források észszerű felhasználása, és nem utolsó sorban
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Szabó István
Polgármesterjelölt

Felhívás
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat.
hogy a Rózsakert ABC 2019.
szeptember 29-től 2020 március
közepéig
Vasáranapokon Zárva tart. ÉS 2019.
október 14-től 2019. október 20-ig
Szabadság miatt Zárva tart.
Köszönettel, Molnár János
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