
Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2020 (09. 28.) sz. kp. határozatával
csatlakozott a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A
pályázók az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel
kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le. A pályázat beadásához az EPER-
Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint illetékes önkormányzati
hivatalban (Felsőörs, Szabadság tér 2.) is be kell nyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
 2020. november 5., 16,30 óra.
 Kötelezően benyújtandó mellékletek:
-a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első
félévéről,
-igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
Az érdeklődőknek segítséget és tájékoztatást nyújt az Önkormányzati Hivatalban Szőllős Zsoltné
igazgatási ügyintéző (Tel: 87/577-211, 87/787-258).
 
 

                                                                                                          Szabó Balázs
                                                                                                          polgármester
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Ezúton hívjuk fel minden felsőörsi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget
biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.
A kérelmeket a 15/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott „Szociális tűzifa
támogatás iránti kérelem” formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatvány az önkormányzat
honlapján is elérhető: http://www.felsoors.hu/aktualis_hirek/id/867/
Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való
jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2.§ (1) a), b), c), d), e) pontjára alapított támogatási kérelem
esetén: „2§. (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:
a.) aktív korúak ellátásában részesül,  vagy
b.) időskorúak járadékában részesül, vagy
c.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d.) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy
e.) akinek jövedelme az önkormányzat szociális ellátások rendjéről szóló 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének 10 § (5) bekezdése szerint a rendkívüli települési támogatás
megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg. (142.500,-Ft/fő, ill. egyedülálló
esetében:171.000,-Ft”
„A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ (1) a), b), c), d) pontjának megfelelő kérelmezőket
kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak
akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező
részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.”
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 50 m3. A támogatás mértéke háztartásonként 1 m3 tűzifa.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. november 09. 
A kérelem benyújtásának módja és helye: papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon
Felsőörs Község Önkormányzata (8227 Felsőörs Szabadság tér 2.).

A kérelmek elbírálásának határideje: 2020. november 18.
 

                               Szabó Balázs polgármester

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!
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