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Iregszemcse legid sebb lakója, 
Tóthi Györgyné Bözsi néni 2010. 
szeptember 3-án töltötte be 95. 
életévét. A kerek alkalomhoz 
méltóan születésnapi m sorral 
kedveskedtek az Ellátási Intéz-
mény dolgozói. Iregszemcse 
polgármestere Süvegjártó Csaba 
köszöntötte az ünnepeltet, majd 
átadta a kormányf  által aláírt 
emléklapot. 
Az ünnepi m sort az Iregszemcse 
Térségi Amat r Színtársulat 
tagjai kezdték, akik közös 
éneklésük után, a Mágnás Miska 
cím  operettb l adtak el  énekes, 
táncos jeleneteket. A torta 
gyertyáinak elfújását követ en 

alapozott meg. Id sek Világnapja alkalmából 
pedig egy igazán kellemes 

Kedves Bözsi néni! Mindenki tartandó ünnepi m soron. 
hangulatú délután kezd dött, 

nevében kívánok sokadszorra is Támogatóink: Iregszemcse 
melyet Orsós József gyógype-

boldog születésnapot!  Önkormányzata és 
dag gus gi tár  kíséretével  

Találkozunk október 1-én, az Kreszl  Zsolt.  
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SZÉPKORÚAK ÜNNEPE
A legidõsebbeket köszöntötték 
Iregszemcsén 

és Környéke Szoci- ünnepeltnek, valamint átadták az Iregszemcse 
ális és Gyermekjóléti Ellátási alkalomról méltóan megemlé-

õIntézmény alapszolgáltatása öt kez  emléklapot Orbán Viktor 
település társulásával mûködik Miniszterelnök aláírásával.. 

õA települések között van Felsõ- Az önkormányzati vezet ség 
nyék is,  ahol mellett a köszöntésen jelen volt a 2010. szeptember 

helyi szociális ellátás vezetõje, a 7-én töltötte be 100. életévét a 
õegidõsebb lakója területi gondozón k, valamint falu l   Parragh 

(képünkön látható) Mariska néni közvetlen hozzá-Józsefné , akit 
õ tartozói.ebb l az alkalomból otthonában 

Még egyszer kívánunk Mariska köszöntött Ács István polgár-
õ néninek jó egészséget és békés, mester és Szabó Márta jegyz . 

boldog szépkorú éveket!A polgármester virággal és 
B. Markovics Beátaajándékkosárral kedveskedett az 

Az Idõsek világnapja alkalmából október 1-én a Mágnás Miska címû operettel köszöntjük 
az iregszemcsei 65 éven felüli idõseket. Ez a nap a zene világnapja is, s talán nem is 

véletlen az egybeesés, hisz még az élet is boldogabb muzsikaszóval. 
Szeretettel várjuk Önöket a mûvelõdési házba pénteken 15 órakor! 

A szervezõk

és Felsõnyéken

Gyakori kérdések 
a szennyvízrõl
A második, harmadik 
oldalon kaphatnak válaszo-
kat a hulladékkezelésrõl a 
szippantásról és a szenny-
vízrõl. 

Bursa Hungarica 
Ismét pályázhatnak a 
felsõoktatásban résztvevõ 
diákok az önkormány-
z a t h o z .  A  p á l y á z a t  
feltételeit a teljes terjedel-
mében közzétett kiírásból 
és annak mellékleteiben 
találhatják a 4-tõl a 7. 
oldalig.

Rendõrségi hírek
Barna Tibor körzeti meg-
bízott augusztusi össze-
foglalóját olvashatják a 7. 
oldalon.

Közösségi élet
Gyeneiné Fejes Gabriella 
beszámolóját olvashatják a 
4. osztályosok budapesti 
látogatásáról a Sérült Gyer-
mekek Napján a  8. oldalon.
Ugyanitt ad hírt Frányó 
Lászlóné az elsõ Iregszem-
csei EZO-FESZT-rõl.

Az idei tanév 
rendje
A Deák Ferenc Általános 
Iskola és Óvoda idei tan-
évének legfontosabb ese-
ményeinek idõpontjait tar-
talmazza a 9. oldal, ahol 
megismerkedhetnek az 
intézmény kiemelt nevelési 
és oktatási céljaival és 
feladataival.

Programsoroló
Felnõtteknek és gyerme-
keknek szóló színházi 
ajánlatainkat a 10. oldalon 
találják!
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területen. Az önkormányzat a lehetõségekhez mérten próbált HULLADÉK, alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Mivel sem a 
hatósággal, sem a programkoordinátorral nem szeretnénk 
összetûzésbe kerülni  hulladék pedig továbbra is keletkezik  SZIPPANTÁS, SZENNYVÍZ
igyekeztünk a települési hulladék elhelyezésére megoldás találni. TISZTELT  LAKOSSÁG! 
Kihelyezésre került kettõ darab 12 köbméteres konténer, melyek 

Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az elmúlt rendszeres ürítése jelentõs anyagi ráfordítást kíván az 
idõszak talán legmegosztóbb kérdésének, a szennyvízelvezetés és önkormányzattól. A konténerek bérleti díját a tulajdonos ugyan 
tisztítás, a lakossági folyékony hulladékkezelés, azaz a szippantás elengedte, ám a somi lerakóba történõ szállítás és a hulladékkezelés 
valamint a szeméttelep rekultivációs munkálatainak hátterérõl és díja több tízezer forintos kiadást jelent havonta. Mégis azt 
ezek összefüggéseirõl. gondolom, ilyen áron is védeni kell környezetünk tisztaságát.

Még 2001 tavaszán elindult egy három megyére, ezen belül 204 A rekultivációs munkák megkezdése miatt a lakossági folyékony 
településre kiterjedõ komplex hulladékgazdálkodási program, az hulladék elhelyezése is problémát okozott, ezért a környékbeli 
ISPA. A program célja hazai és Európai Uniós források településekhez (Újireg, Nagykónyi, Pári, stb.) hasonlóan a 
bevonásával a hulladékgazdálkodási törvénynek (2000.évi XLIII. képviselõ testület pályázatot írt ki a szolgáltatás elvégzésére. 
tv.) megfelelõen eljárva, a közszolgáltatás útján begyûjtött Ennek alapján a szolgáltatást augusztus 1-jétõl vállalkozó végzi. 
hulladék elhelyezése és kezelése regionális hulladéklerakók Az önkormányzat a tulajdonában lévõ szippantóval lakossági 
létesítésével, valamint a térség megfelelõ mûszaki védelem nélkül szolgáltatást nem vállalhat, kizárólag saját intézményeiben végzi a 
üzemelõ hulladéklerakóinak rekultivációja. A megvalósításra szennyvízszippantást, a szennyvizet pedig a tamási tisztítótelepre 
Siófok város gesztorságával a résztvevõ önkormányzatok szállítja. 
úgynevezett konzorciumot hoztak létre. Iregszemcse akkori 

A lakosság számára azonban hosszú távon nem ez, hanem a képviselõ-testülete 2001. decemberében határozott a 
csatornázás jelenthet megoldást. Az elõttünk álló feladat óriási: konzorciumhoz történõ csatlakozásról, a szerzõdést az 
2015. év végéig minden 2000 LE-nél nagyobb agglomeráció önkormányzatok képviselõi 2002. február 12-én írták alá.
esetében meg kell oldani a szennyvizek EU normáknak megfelelõ, 

A projektnek eredetileg 2006-ban kellett volna zárulnia, azonban fenntartható kezelését. Méreténél fogva Iregszemcse község is a 
különbözõ jogi, finanszírozási és egyéb okokból kifolyólag a kötelezettek közé tartozik.
határidõk többször módosultak. A jelenleg érvényes befejezési 

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv a 2007-2013 közötti idõszakban a határidõ ez év vége. A program egyes elemei már megvalósultak. A 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében biztosít törvényben elõírtaknak megfelelõen az önkormányzatok 
pályázati lehetõséget a települések számára szennyvízelvezetés és megszervezték a közszolgáltatást, a szolgáltatók már rendelkeznek 
tisztítás tárgyában. Az utolsó 40 milliárd forintra 2010. október a szolgáltatás végzéséhez szükséges gépekkel, jármûvekkel, 
15-ig lehet pályázni. Az elmúlt években szokásos pályázati megépültek a regionális hulladéklerakók (Som, Cikó, Ordacsehi) 
konstrukcióhoz képest alapvetõ változást jelent, hogy míg és átrakók, a településeken megjelentek a szelektív gyûjtõszigetek, 
korábban kétfordulós eljárásban zajlott a pályázatok elbírálása, stb. Az operatív munka tehát javában zajlik. Ennek része az 
jelen pályázati kiírás egy fordulóba sûrítette a teljes bírálati iregszemcsei hulladéklerakó (szeméttelep) rekultivációja is. A 
folyamatot. Korábban egy viszonylag egyszerû dokumentációt szándék, a cél úgy gondolom jó és a mi érdekeinket, szolgálja. 
kellett az elsõ fordulóra elkészíteni, aminek alapján a pályázót Környezetünk védelmére kiemelt figyelmet kell fordítanunk a saját 
támogatásra érdemesnek javasolta a bíráló bizottság, vagy és a minket követõ generációk egészsége miatt is. Amivel 
bizonyos okokra való hivatkozással elutasította a támogatási véleményem szerint nem számolt a projekt kitalálója, hogy mi lesz 
kérelmet. Csak azon települések számára kezdõdhetett meg az ezután, hogyan tovább. Az igaz, hogy épül néhány kistérségi 
operatív munka, amelyek az elsõ fordulóban nyertek. Bár 2007 óta hulladéklerakó is pl. Siófokon, Tabon, vagy Tamásiban, de vajon 
minden alkalommal pályáztunk pozitív döntés híján Iregszemcsén oda fog  e kerülni adott esetben több tíz kilométeres távolságból, 
eddig nem került  napirendre a víziközmû-társulat  ami oda való? Azt gondolom, nem ez az igazi megoldás. Az illegális 
megszervezésének, illetve a szükséges önerõ, azaz az érdekeltségi hulladéklerakók felszámolása, a tájsebek begyógyítása után a 
hozzájárulás fizetésének kérdése sem. Az idõ azonban múlik és lakosság számára helyben kell megteremteni a háztartási 
azok a települések, amelyek nem, vagy sikertelenül pályáznak mennyiségen felül keletkezõ hulladék megfelelõ helyen történõ 
késõbb sokkal nagyobb terhek mellett lesznek kénytelenek eleget elhelyezésének lehetõségét. Nehezen tudom elképzelni, hogy a 
tenni törvényi kötelezettségüknek. környezõ településekrõl - beleértve Iregszemcsét is - minden 

hulladékot Tamásiba vinnének, akik szabadulni szeretnének attól. A környezetvédelmi fejlesztéseket segítõ Európai Uniós 
Elsõsorban anyagi, illetve logisztikai okokból sem igazán mûködik támogatások felhasználásának irányításában a Környezetvédelmi 
ez a dolog. Véleményem szerint a rekultivációval érintett és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága mûködik közre. 
településeken elõbb, vagy utóbb létre kell hozni a település Az ott folytatott tárgyaláson kerestük a megoldást arra, hogy 
méretéhez képest megfelelõ kapacitással rendelkezõ miként lehetne a lehetõ legkisebb lakossági terhek mellett, az 
hulladékudvarokat, természetesen a vonatkozó jogszabályi háttér utolsó lehetõséget kihasználva a pályázatot benyújtani. Miután 
figyelembe vételével. Nyilván ez egy önkormányzatnak ma, saját közösen sikerült kidolgozni egy alternatív megoldást, a képviselõ-
költségvetésébõl nem kivitelezhetõ, hiszen több tíz milliós testület augusztusi ülésén újra napirendre tûzte a pályázatot, és 9 
beruházásról van szó, megfelelõ pályázat útján elnyerhetõ igen és 1 nem szavazataránnyal annak benyújtása mellett döntött. 
támogatás segítségével azonban megvalósulhat. Az iregszemcsei beruházás tervezett költsége 1.3 milliárd forint, 

melynek 85% -ára lehet pályázni. A pályázat beadásához elegendõ Tisztelt Lakosság!
az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a fennmaradó 15 % saját 

Ameddig lehetett, megpróbáltuk a helyi igényeket helyben erõt miként kívánja biztosítani. A mintegy 200 millió forint felét 
kielégíteni, a különbözõ települési hulladékokat itt elhelyezni, abból az Eu önerõ alapból kívánjuk biztosítani, amely az európai 
illetve a lerakást szabályozni, kontrollálni. A rekultivációs uniós fejlesztési pályázatok saját forrása kiegészítésének 
munkálatok megkezdésével azonban új helyzet állt elõ. A támogatására szolgál, a másik felét pedig egyrészt a saját 
környezetvédelmi hatóság, és a program végrehajtásáért felelõs költségvetésünkbõl (10 millió Ft) másrészt fejlesztési hitelbõl 
szervezet mindennemû hulladék elhelyezését megtiltotta a (mintegy 90 millió Ft). 
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Ha a pályázat nyer, a fejlesztési hitelt a lakosság érdekeltségi Hangsúlyozni kívánom, a képviselõ-testület döntése nem a 
hozzájárulás formájában átvállalhatja a csatornadíjak alacsonyan lakosság ellen, hanem annak érdekében született. Ha törvényben 
tartása érdekében. Erre azonban a lakosság megkérdezése és elõírt kötelezettségünknek nem teszünk eleget vélhetõen 
hozzájárulása nélkül nem kerülhet sor. A pályázatról várhatóan az szankciókkal kell szembenéznünk 2015. után, vagy aránytalanul 
év végéig döntés születik. Kérem Önöket elõtakarékossági nagy terheket kell vállalnunk.   
szerzõdéseiket ne szüntessék meg.                                                     Süvegjártó Csaba polgármester

Várható volt-e a szennyvízszippantás eddigi gyakorlatának Mi is ez a beruházás tulajdonképpen? Ebbõl nekem mi a jó?
változása? Az ország összes települése számára törvény határozza meg a 
Igen, mert a települési hulladéklerakó (szeméttelep) megkezdett településen keletkezõ szennyvízre vonatkozóan a szakszerû 
rekultivációja a szippantott szennyvíz elhelyezésének eddigi kezelés és az ártalommentes elhelyezés feltételeit. 2009. január 1-
módját nem teszi lehetõvé. tõl hatályos a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-és tisztítási 

Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27) Korm. rendelet, Készült-e erre a település vezetése?
célja az, hogy ösztönözze a csatornára való rákötést vagy Igen, hiszen az akkori önkormányzat már 2005-ben lakossági 
amennyiben ez az adott településen nem lehetséges, a fórumon tájékoztatta a lakosságot a települési szennyvízelvezetés 
környezetkímélõ megoldások valamelyikét.és -tisztítás megoldásának törvényben 2015-ig elõírt 
A beruházás Iregszemcse szennyvízszállítási és tisztítási kötelezettségérõl, terveket készíttetett, megszervezte az 
rendszerének létrehozását célozza meg. Az új csatornahálózat és a elõtakarékossági szerzõdések megkötésének lehetõségét. Idén két 
korszerû szennyvíztisztító telep segítségével minimálisra csökken alkalommal lakossági fórumot, egyszer információs napot 
a szennyvíz okozta környezetszennyezés, javul a felszíni és felszín szervezett, szórólapokon tájékoztatott.
alatti vizek állapota és nõ a környezeti biztonság. Összességében 

Pályázott-e a település a szennyvízelvezetés és tisztítás érdekében? javul a lakosság életminõsége és nem utolsó sorban a csatornázott 
Igen, 2007 óta minden pályázati kiíráson részt vettünk, eddig területek értéke is nõ.
sajnos sikertelenül. A 2000 lakos feletti települések a KEOP 

Szóba jöhet-e a természetközeli tisztítás lehetõsége?keretében pályázhatnak, a kisebb települések (pl. Magyarkeszi, 
A projekt-elõkészítés és a tervezés során természetesen szóba Som, Németkér, Kurd) a Regionális Operatív Programokban 
került a természetközeli szennyvízkezelés lehetõsége, de ez indulhattak. 
Iregszemcse tekintetében nem jöhetett számításba alternatívaként. 

Mit jelent az, hogy KEOP?
* Települési szennyvíztisztítóként max. 2000 LE-ig Az EU-s források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 
(lakosegyenérték) lehet hatékony. Iregszemcse ennél meghatározott célokra érkeznek. Ezeknek a céloknak a szakmai 
nagyobb település. tartalmát az u.n. Operatív Programok tartalmazzák. A KEOP az 
* Hazánkban népszerûtlen eljárás, melynek okai:egyik ilyen program, neve: Környezet és Energia Operatív 
      -A befogadói határértékrendszer alakulása napjainkig Program.
      -A hazai szennyvíztisztítási  csatornázási pályázatok rendszereMelyek a KEOP csatornázási támogatás elnyerésének fõ lépései?

-A nem megfelelõ tervezési gyakorlat és a kevés hazai Ez korábban egy kétfordulós pályázati eljárás volt. Az elsõ fordulót 
tapasztalatsikerrel teljesítõ pályázók egy több hónapos felkészülési szakasz 
  -A hazánkban üzemelõ rendszerek negatív üzemelési során dolgozták ki a második fordulós pályázatot. Ebben a 
tapasztalataiszakaszban dolgozták ki a beruházás részletes terveit és 
* Elsõ hazai telep 1991-ben épült Tóalmás községben. költségvetését.
Jelenleg 16 db mûködõ gyökérzónás telep van hazánkban.2010 tavaszán egyfordulósra módosult a pályázati kiírás, most 

minden feladatot a pályázat beadása elõtt kell elvégezni. Önkormányzat, vagy vállalkozó?
Mivel a szippantott szennyvíz megfelelõ elhelyezésére - a hatályos Mekkora egy KEOP pályázatban a támogatás mértéke?
törvények szerint  - legközelebb csak Tamásiban, a A KEOP a teljes beruházás költségének maximum 85%-át fizeti.
szennyvíztelepen van mód, azt - bárki végzi a szolgáltatást-  oda Mekkora egy KEOP pályázatban a szükséges önrész mértéke?
kell elszállítani.Minimum 15%.
Ott egy köbméter lakossági szennyvíz befogadásáért 464 Forint + 

Mekkora az iregszemcsei projekt tervezett költségvetése? Áfa összeget kell fizetni (580 Ft/m³). Ha az önkormányzat végezné 
A pályázati dokumentáció részét képezi a megvalósíthatósági a szolgáltatást, erre jönne a felhasznált üzemanyag ára (kb. 10 liter 
tanulmány. Ennek eleme a projekt költségvetése is. A beruházás gázolaj/forduló), az amortizációs költségek, bér- és járulék 
teljes költségvetése 1, 281 milliárd Forint. költségek. Önköltségi áron számolva is mintegy 1800 Forint lenne 
Mit lehet tudni most a szennyvíz-pályázattal kapcsolatban? köbméterenként a díj. A távolság és a törvényben szabályozott 
A képviselõ  testület augusztusi ülésén úgy döntött, hogy a munkaidõ miatt naponta maximum 4-5 igényt tudnánk kielégíteni. 
település benyújtja a pályázatot oly módon, hogy azzal a lehetõ A vállalkozó a munkaidejében nincs korlátozva, a jármûve 
legkisebb anyagi terhet kelljen a lakosságnak vállalnia. Nyertes gyorsabb, nagyobb kapacitású, így kedvezõbb díjakkal tud 
pályázat esetén a lakosság megkérdezése és hozzájárulása nélkül szolgáltatni. Ígérete szerint rövid idõn belül megoldja a jármûve 
nem kezdõdhet csatornaépítési munka! mérete miatti problémákat is.

Tavaly sajnos tönkrement a régi szippantó, a több mint tíz éves Miért fontos a támogatást most elnyerni?
tartály fala annyira elvékonyodott a korrózió következtében, hogy A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 2015 december 31 után 
behorpadt a szívóhatás miatt. További, a lakosság számára végzett a "Szennyezõ fizet" elv alapján a csatorna rendszerrel nem 
szolgáltatásra alkalmatlanná vált. Akkor új kocsi került rendelkezõ települések büntethetõvé válnak, melyet az 
beszerzésre a szolgáltatás biztosíthatósága érdekében. Az önkormányzatoknak illetve a lakosságnak kell megfizetni. A 
önkormányzat ezzel a meglévõ eszközével saját intézményei csatornázási beruházások költségeire állami támogatást a jelenlegi 
számára továbbra is elvégzi a szippantást, a szennyvizet Tamásiba kilátások alapján csak a KEOP forrásaiból lehet igényelni.
szállítja.

GYAKORI KÉRDÉSEK A SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS 
TISZTÍTÁS  KAPCSÁN
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felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató Iregszemcse Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2011. évre

a BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei felsõoktatási  hallgatók számára
önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága részére  a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére 
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás vonatkozóan
jogosultság ellenõrzése céljából  átadja illetõleg az ösztöndíj A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
idõtartama alatt maga kezelje. rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók 

jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM 
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az 
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben ellenõrzése céljából  az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor 
Figyelem! rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az 
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság 
térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési 
intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban 
hallgatói. hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú példányban kell benyújtani.
szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A pályázat kötelezõ mellékletei:- Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg 
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti a pályázati kiírás feltételeinek.
Jogviszony-igazolás.- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók 

nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, hallgatói jogviszonya 2011. õszén már nem áll fenn, úgy a 
közösen meghirdetett  egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 2011/2012. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül 
hitoktató, illetve hittanár  két szakos képzés esetében a hallgató az folyósításra.
állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a 
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 

feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére már 3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi 
beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe. okiratok:

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. 
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.tanév elsõ féléve).

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. 
lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy március.
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
Jövedelem:hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati 
és a befizetési kötelezettséggel csökkentettkiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. elveszíti.
törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási bevételt és az adómentes jövedelmet is,
intézménynek. - az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési 
jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ 
magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról 
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 
bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény § 72. s) pontját).
szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ 
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adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel vizsgálatára tekintettel járhat el.
csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg 

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2010. állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az 
Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március 16-ig egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ 
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 

tagdíj és munkavállalói járulék. Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj 
Nem minõsül jövedelemnek folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon 
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és 
támogatás, az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles 
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett 

- tanulmányok halasztása; nevelési díj és külön ellátmány,
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási 3. az anyasági támogatás,

intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
megadásával);juttatása,

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) 5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj 
változása;megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

- személyes adatainak (születési név, anyja neve, személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére alapján biztosított juttatás,
visszafizetni.7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ 
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes 
önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön 
települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben kapott tiszteletdíj,
megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga 
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló 

a.) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ tájékoztatást már kézhez vette.
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
b.) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban részt vevõ 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.pályázókat részesítheti támogatásban;

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Iregszemcse Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás 

Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2011. évre A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és a BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI 
tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára Figyelem! 
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok 
térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek jelentkezhetnek, akik:
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi 

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló 
felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi 

középiskolások;
képzésben részt vevõ hallgatói. 

 vagy - A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú 
szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a  b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási 
Bursa Hungarica ösztöndíjra.intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény 
tanulmányi félév.keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel 
féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. féléve.
törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév elsõ félévében illetve 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második 
bevételt és az adómentes jövedelmet is,félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 

- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a 
adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve jogosultságát elveszíti.
hozzájárulást kell fizetni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló 
amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
intézménynek. magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról 
véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt 

kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési 
mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ 
nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 
összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, § 72. s) pontját).
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ 

felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl 
összeggel.

az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelõ Igazgatóságának, 
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az 

illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnekA pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
támogatás,önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága részére  

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) jogosultság ellenõrzése céljából  átadja illetõleg az ösztöndíj 
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett idõtartama alatt maga kezelje. 
nevelési díj és külön ellátmány,

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM 3. az anyasági támogatás,
Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság juttatása,
ellenõrzése céljából  az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje. 5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
ellenõrzése céljából történõ továbbításához. alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a 
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által 
jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért A pályázat kötelezõ mellékletei:
kapott tiszteletdíj,

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
okiratok:

a.) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ 
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. b.) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti 

lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ 
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek. pályázókat részesítheti támogatásban;
Jövedelem:

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, változása;
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív - személyes adatainak (születési név, anyja neve, 
vizsgálatára tekintettel járhat el. állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 
visszafizetni2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március 16-ig 
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével 
együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig az OKM 
önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 
megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A 2011/2012. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi 
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelõzõen 
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki 
meg.értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha fordulójából kizárható.
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ 
területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik "A" 
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal 

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj hozható meg.
folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem 
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem 
az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles szóló tájékoztatást már kézhez vette.
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
- tanulmányok halasztása; Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról 

- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban 
intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes 
megadásával); térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) 

tiltva, mûszaki engedéllyel és kötelezõ gépjármû-felelõsség 
2010. augusztus 01-én 01 óra 50 perc és 01 óra 55 perc közötti biztosítással nem rendelkezik, továbbá a jármûvön egy másik 
idõben az Iregszemcse, Bartók Béla utca 1. sz. alatt lévõ gépkocsira kiadott hatósági jelzés volt. Az anyagi kár kb. 300 000.-
Mûvelõdési Ház emeleti részében tartott Retro Discoban helyi és Ft. A gépkocsivezetõ egyedi azonosító jel meghamisítása 
vidéki fiatalok összeverekedtek. A verekedés során több személy bûncselekmény miatt a Tamási Rendõrkapitányságra elõállításra 
könnyebben, egy személy súlyosan megsérült, több berendezési került.
tárgy megrongálódott. A verekedést követõen 11 személy a Tamási 2010. augusztus 21-én 23 óra 05 perckor egy helyi lakos a 
Rendõrkapitányságra elõállításra került egy személyt a Mentõ a Rendõrségre bejelentette, hogy Iregszemcsén, a József Attila 
Dombóvári Kórházba szállított. Az ügyben csoportos garázdaság utcában megtámadták, egy alkalommal arcon ütötték, amelynek 
bûntette miatt jelenleg is folyik az eljárás. következtében a jobb szeme körül az arca bedagadt. 
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. A kiérkezõ rendõröknek a bejelentõ elmondta, hogy a mai este 
augusztus 04-én 10 óra 20 perc és 11 óra 45 perc közötti idõben folyamán gyalogosan tartott hazafelé, amikor Óvodához érve egy 
ablakbetörés módszerével lakóházába behatolt és onnan 85 000.-Ft 4-5 fõbõl álló csoport vette körül, és ott egy korábbi nézeteltérés 
készpénzt tulajdonított el. A rongálási kár kb.: 10 000.-Ft. miatt kérdõre vonták, majd néhányan többször felé ütöttek, rúgtak, 

amelybõl egy eltalálta, amelynek következtében a jobb szeme 2010. augusztus 09-én 23 óra 45 perckor egy ozorai lakos az általa 
környéki rész felduzzadt. Az ügyben csoportos garázdaság vezetett piros Peugeot 309 típusú gépkocsival a 65-ös fõúton 
bûntette miatt folyik az eljárás. Iregszemcse irányából Siófok irányába közlekedett, amikor a 

63+400 km. szelvényhez ért, tisztázatlan okból elrántotta a Kérjük a lakosságot, hogy idegen gyanús személyek vagy 
kormányt, minek következtében a jármû felett elvesztette az jármûvek észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 
irányítást, az úttestrõl keresztbe fordulva lesodródott a jobb oldali Rendõrséget a 107 illetve 112 ingyenes segélyhívó számon, vagy 
árokba, majd az úttest mellett lévõ bokros, fás területen megállt. a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon.
A baleset során személyi sérülés nem történt, egyéb tárgyban kár Segítségüket köszönjük!
nem keletkezett.  Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a Barna Tibor r. ftzls.
gépkocsivezetõ úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem körzeti megbízott
rendelkezik vezetõi engedéllyel, a jármû a forgalomból ki van 

RENDÕRSÉGI HÍREK
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SÉRÜLT GYERMEKEK NAPJA

 A rendezvény fõvédnöke Schmidtné Makray Katalin, a 
köztársasági elnök felesége volt, aki kedves szavakkal 
köszöntötte a látogatókat. Ikvai- Szabó Imre fõpolgármester-
helyettes a rendezvény védnökeként nyitotta meg az eseményt. 
Az ünnepélyes megnyitón dr. Persányi Miklós az állatkert 
igazgatója, valamint Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke is 
üdvözölte a vendégeket. Tanulóink ajándékokat adtak át 
vendéglátóinknak. Az idei téma:"Klímaváltozástól az 
újrahasznosításig könnyen érthetõen".A témát körüljárva a 
résztvevõk különbözõ szelektív szemétgyûjtési ,  
természetvédelmi ismereteket szerezhettek játékos formában. 
Az egész napos program mellett a színpadon az amatõr 
fellépõket követve Sárközi Anita és Peller Károly fergeteges 
mûsora szórakoztatta a látogatókat.
A rendezvényen való részvétel fõ célja, hogy gyermekeink 
megismerjék és elfogadják a másságot, tudják, hogyan kell 
viselkedni ilyen helyzetekben. Mindemellett sokuknak új 
élményt jelentett az állatkertben tett látogatásunk, hiszen volt, 
aki elõször járt ilyen helyen. Jól éreztük magunkat, köszönjük 
támogatóinknak a lehetõséget! Reméljük a következõ években 
is folytatódik a hagyomány, lehetõséget kapnak az aktuális 
negyedik évfolyam diákjai a rendezvényen való részvételre!

 

ságát. Sajnálatos, hogy a mai világban Az idõjárás ugyan nem kedvezett a 
gyakran azt tapasztaljuk, hogy ezek a programnak, de ez nem volt zavaró tényezõ 
fogalmak háttérbe szorultak az emberek egy az öt kiváló szakember elõadásában (Az 
részénél.emberi energiák titkai; Mit rejt a jövõ?; Jövõ  
Hogy maradandóvá váljon a nap élménye, karma  párkapcsolat; Gyógyító kristályok, 
lehetõség volt a témákkal kapcsolatos gyógyító gombák; Test  lélek  szellem 
termékek, CD-k, DVD-k vásárlására, harmóniájának megteremtése).
aurafotó és grafológiai elemzés készítte-Valamennyien hitelesek voltak szakterüle-
tésére is.tükön. Sok érdekes dolgot, lelki "meg-
Matusné Irénke precíz, átgondolt szervezõ-oldást" tanultunk Tõlük. Kár, hogy 
munkája, figyelmessége, kedves lénye Iregszemcsérõl ilyen kevesen érdeklõdtünk 
példaadó lehet mindenki számára! Neki a témák iránt! Hiszen ez egy ragyogó 
köszönhetõ, hogy   idõnként meghatódva  lehetõség volt az ezotéria tudományának és 
valamennyien lelkiekben gazdagodva, eszközeinek megismerésére minimális 
pozitív energiával feltöltõdve tértünk haza.összegért, és  ráadásul helyben.
Köszönjük Irénke! Csak így tovább!! A világzenei koncert és Csongrádi Kata 
Várjuk a folytatást!mûvésznõ mûsora még színesebbé és 

Frányó Lászlónéérzelemdúsabbá tették a fesztivált.
A nap folyamán az elõadók óhatatlan 

A képen Csongrádi Kata becsempészték mondandójukba a szeretet, a 
lelki élet, az egymás felé nyitottság, az 
összefogás, a segítõkészség stb. fontos-

LÉLEKÜDÍTÕ
EZO-FESZT:ILYEN SEM VOLT MÉG IREGSZEMCSÉN!

Az idei évben 19. alkalommal rendezték meg Budapesten a Sérült Gyermekek Napját, a Fõvárosi Növény és Állatkerttel közös 
szervezésben, szeptember 13-án. A mi iskolánk harmadszor vehetett részt ezen a rendezvényen. Ebben az évben a negyedik 
évfolyam tanulói utazhattak ingyenesen az ÉFOÉSZ/Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi 
Szervezete/, a Nagyszokolyi Református Egyház, a Nagyszokolyi Katolikus Egyház, valamint Ágh János támogatásának 
köszönhetõen.

Gyeneiné Fejes Gabriella
Alsós munkaközösség vezetõ

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E KA N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K

ELHUNYTAK
2010. június-szeptember közötti idõszak:

Kajdi Lajos, Tímár Józsefné, Bornemissza László, Bornemissza Jánosné, 
Huszti Ferencné, Balogh Attila, Nagy László, Takács Lajos, Kiss Gyuláné, 

Bihácsi János, Tóth Ferenc, Tiszóczky Vince József

SZÜLETTEK
2010. június-szeptember közötti idõszak:

Németh Gergõ, Szalai Tamás, 
Kórusz Dániel Géza, Mátyás Viktória
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A TANÉV RENDJE
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. 

Tanévének  legfontosabb idõpontjai 

A szorgalmi idõ 
o Az elsõ tanítási nap: 2010. szeptember 1. (Szerda), 
o Az utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda). 
A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. 
A szorgalmi idõ elsõ féléve 2011. január 14-ig tart. Az iskolák 
2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén 
a szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. 

Tanítási szünetek 
- õszi szünet: 2010. november 2 - 5. 
A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet 
utáni elsõ tanítási nap november 8. (hétfõ). 
- téli szünet: 2010. december 22. - 2011. január 2. 
A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a 
szünet utáni elsõ tanítási nap 2011. január 3. (hétfõ). (A 
fenntartó engedélyével december 20, 21. szünet- ledolgozni 
két szombati program szervezésével).
- tavaszi szünet: 2011. április 21-26. 
A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet 
utáni elsõ tanítási nap április 27. (szerda). 

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt 
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 
amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 
nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni. 

Országos mérés, értékelés a 2010/2011 tanévben 
Az Oktatási Hivatal 2011. május 25-én szervezi meg szakértõk 
bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 
fejlõdésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a 
tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen. 

§

Tisztelettel tájékoztatom Ügyfeleimet, hogy
2010. október hó 1. napjával megnyitottam alirodámat.

Aliroda címe: 
7095 Iregszemcse, Szabadság u. 3.

Tel./fax: 74/480-052 Mobil: 06/30/363-55-77

Iroda címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 24.
Tel./fax: 74/471-150

Dr. Szabó Ildikó
egyéni ügyvéd

§

KIEMELT NEVELÉSI-
OKTATÁSI CÉLOK ÉS 

FELADATOK A 2010/2011-ES 
TANÉVBEN A DEÁK FERENC 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
1) Tehetséggondozás 
-Tehetséggondozás  és  fe lzárkózta tás ,  az  országos  
kompetenciamérés eredményeinek szintre hozása, alapfokú 
mûvészeti oktatás beindítása.
-Tanulmányi versenyeken való részvétel
-Idegen nyelvek (német, angol) oktatásának hatékonyabbá tétetele
-Differenciált foglalkozások
-Egyéni órák a lemaradóknak
-Plusz órák a tehetségeseknek
-Belsõ tantárgyi mérések alkalmazása
-Új módszerek meghonosítása
-Tanulásmódszertan óra elõkészítése

2) IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer), SNI (Sajátos 
Nevelési Igényû)
a) Esélyegyenlõség megteremtése, ifjúságvédelem biztosítása
-Integráció (SNI, BTM) folytatása
-IPR program folytatása
-Esélyegyenlõségi intézkedési tervben rögzítettek megvalósítása
-Útravaló ösztöndíjprogram
-Szorosabb együttmûködés a szakszolgálattal, a szociális 
ellátórendszerrel, a gyermekvédelmi szervekkel
b) A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése
-Kötelezõ és nem kötelezõ órák szervezése
-Rehabilitációs célú foglalkozások szervezése:
Célja a fennálló zavarok csökkentése pedagógiai és/vagy 
pszichológiai rehabilitálás útján, kompenzáló technikák 
elsajátítása, ismereteinek más úton történõ rögzítésével az 
alkalmazások lehetõségének elsajátítása.

3) TÁMOP 3.1.4. - fenntarthatóság
Az intézményi mûködés folyamatos fejlesztése
-Kompetenciaalapú oktatás bevezetésének folytatása, 
fenntarthatóság biztosítása (TÁMOP 3.1.4)
-TIOP 1.1.1 pályázatok megvalósítása

4) Szülõ-pedagógus-diák kapcsolat „Szülõk 
akadémiája”
Kulturált kapcsolati formák kialakítása és alkalmazása tanár-diák, 
diákdiák és szülõ-tanár viszonylatban egyaránt. 
-A tanulók neveltségi szintjének javítása
-Élõ, napi kapcsolat a szülõkkel.
-A Diákönkormányzat minél szélesebb körû részvétele az iskola 
életében.
-Fogadóórák hatékonyabb kihasználása
-A házirend folyamatos betartatása
-Agresszió kezelõ módszerek megismerése.
-Szülõk számára fontos, és érdeklõdésre számot tartó elõadások 
szervezése

5) ÖKO-iskola 
-Környezettudatos szemléletmód kialakítása
-Ökoiskolai státuszból eredõ feladatok megvalósítása
-Erdei iskola megszervezése

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés



A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

 

 

Október 1. péntek 15 óra

MÁGNÁS MISKA c.operett 

Ajándékmûsor Idõsek 

világnapjára

Október 2. 

Szombat 13.45-kor

MAZSORETT PRÓBA!

Október 4. hétfõ 17 óra 

BAUER TIBOR ÚTI 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA

ÍRORSZÁG ÉS MADEIRA

Az olvasókör rendhagyó 

rendezvénye

Október 9. szombat 10 óra

CSACSIKÁZÓ címmel

Nemes László gyermekelõadása

A tamási Könnyû László Városi 

Könyvtár szervezésében

Belépés ingyenes!

Október 9. szombat délután 

Gyülekezõ: 13-kor

A Szedelice Tánccsoport 

fellépése a nagyszokolyi 

szüreti napon

Október 9. szombat 21 órakor

RETRO-BULI

Belépõ: 600 Ft.

Október 16. szombat 18 órakor

MÁGNÁS MISKA c. operett 

3 felvonásban

Belépõ:1300 Ft. Jegyek 

elõvételben kaphatók 

Október 4-tõl!

Október 20. szerda 10 órakor

POM-POM MESÉI - 

Aranyszamár Bábszínház Bp.

A gyermekszínház elsõ elõadása

Október 23. szombat

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Október 29. péntek 17 órakor

SZÍNHÁZBUSZ Kaposvárra 

Kiadja az 
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY

Felelõs kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztõség: BBMH 7095 

Iregszemcse, Bartók u. 1. Tel./Fax.: 
74-480-764

Hirdetésfelvétel a Mûvelõdési 
Házban minden hónap utolsó 

hetéig

1 oldal: 12.500 Ft
1 /2 oldal: 6.400Ft
1 /4 oldal: 3.200 Ft 
1/8 oldal: 1.600 Ft

e-mail címünk: bbmh@freemail.hu
bbmh@iregszemcse.hu

Az Iregszemcsei Hírhozó számai 
megtekinthetõk a:

www.iregszemcse.hu weboldalon

Á L L A N D Ó 
CSOPORTOK

H É T F Õ

Minden hó utolsó hétfõjén 
Olvasókör: 18-20-ig

K E D D
Nyugdíjas Klub 

14-16- ig

Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

SZERDA
Gyermek színjátszó szakkör

14.30-15.30-ig
Zeneovi

16.30-17.15-ig
Énekkar
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK

VASÁRNAP 
Mazsorett: 

13.45-15.45-ig

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

A Mûvelõdési Ház 
Nyitvatartása alatt

Zenebölcsi: 
10-10.45-ig

Néptánc:
16-17.30-ig

Néptánc:
16-17.30-ig

Október 7-tõl

Színjátszó kör
18-21-ig

Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

PÉNTEK
Énekpróbák

14 órától

SZÍNHÁZBUSZT 
SZERVEZÜNK 

A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 
BÉRLETÉRE A KÖVETKEZÕ ÉVADBAN, 

AZ ALÁBBI ELÕADÁSOKRA:

Október 29. Huszka Jenõ: Erzsébet - daljáték
Csiky Gergely: A nagymama - színmû

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban - színmû
Michael Frayn - Hamvai Kornél: 

Szigliget - balmorál
Mitch Leigh-Joe Darion-Dale Wassermann: 

La Mancha lovagja -musical

felnõtt bérlet:  9.700 Ft
diák bérlet:  7.500 Ft

* a bérlet pénteki elõadásokra szól  
* alkalmanként 900 Ft útiköltséggel 

kell számolni
* a csoportos színházlátogatás legalább 40 fõ 

jelentkezése esetén lehetséges

JELENTKEZÉSI ÉS BEFIZETÉSI 
HATÁRIDÕ:

OKTÓBER 8.

ÕSZIÕSZI

Az iregszemcsei Laguna 
Mazsorett Csoport felvételt 

hirdet 11 éves kortól nemcsak 
általános iskolás korúaknak!
Érdeklõdni a Mûvelõdési Házban!
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