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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tanulmányi Ösztöndíjpályázatot hirdet a 
2009/2010. tanévre.

•  A pályázatra azok az önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló 
tanulmányi eredményű magyar állampolgárok 
jelentkezhetnek, akik állami általános iskola 
5.–8., középiskola  9.  vagy magasabb 
évfolyamán  és  felsőoktatási intézményben, 
illetve államilag elismert általános, közép- 
és felsőfokú oktatási intézményben folyó 
nappali tagozatos, költségtérítéses vagy 
államilag finanszírozott első képzésben 
vesznek részt.

•  Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév 
(szeptember–január, illetve február–június) 
időtartamra.

•  Pályázni kimagasló tanulmányi és 
versenyeredmény elérése esetén lehet, 
amennyiben az egy háztartásban élők egy 
főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori  
nyugdíjminimum háromszorosát.

•  Ösztöndíj csak abban az esetben kerül 
folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt a pályázó beiratkozott 
hallgatója, tanulója a pályázatban megjelölt  
intézménynek. 

•  Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 
tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít.

•  A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Irodáján (2030 Érd, 
Alsó u. 3.) írásban – a pályázó által aláírva 
– egy példányban kell benyújtani az erre 
rendszeresített nyomtatványon.

•  A pályázat benyújtási határideje minden 
év szeptember 20., a második félévre való 
beiratkozást, a kimagasló tanulmányi 
és versenyeredményt február 28-ig kell 
igazolni.

•  A pályázatot benyújtani személyesen vagy 
postai úton lehet, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni.

•  A benyújtási határnapot követően beérkezett/
postára adott pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni.

•  A kötelező mellékletek hiánya, illetve a 

hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat 
érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

•  A tanév második félévére az ösztöndíj 
további folyósításához a benyújtási 
határnapot követően beérkezett/postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

•  Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után 
a bizottság döntéséről írásbeli értesítést 
kapnak.

•  A pályázók a következő személyi és 
egyéb adatokat kötelesek a pályázatban 
megadni: név, állandó lakcím, levelezési 
cím, telefonszám, anyja neve, tanulói 
azonosító száma, születési helye és ideje, 
bankszámlaszám, általános iskola, középfokú 
illetve felsőoktatási intézmény, a kar és a szak 
teljes megnevezése, a tanulmányok várható 
időtartama.

•  A pályázat kötelező melléklete az általános 
iskola, a középfokú, illetve felsőoktatási 
intézmény által kiadott igazolás arról, 
hogy a pályázó a fentiekben meghatározott 
képzéstípusok valamelyikében vesz részt, 
az előző tanév végi eredmény igazolása, 
az eltartók jövedelem-kimutatása, valamint 
nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti  összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról vagy hiányáról. 

Érdeklődni lehet: Pató Anna ügyintézőnél  
(Polgárok Háza,  
2030 Érd, Alsó u. 3. 110. szoba)
Tel.: 06-23/522-349

Tanulmányi ösztöndíjpályázat

Legalább már nincs gondja az ingatlanadóval!
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Változások
Az APEH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóságán 
– ahova Érd is tartozik – költö-
zés miatt a különböző ügyek 
intézésének helyszínei, illetve 
telefonszámai részben megvál-
toznak.
Az alábbiakban közöljük a 
különböző ügyek intézésének 
helyszíneit és a hozzájuk tar-
tozó telefonszámokat tartal-
mazó listát.

Adóügyi szakterület
Bevallási osztályok
Bp. XIII., Madarász Viktor utca  
30–36., telefonszám: 412-7000
A személyi jövedelemadó beval-
lás javításával kapcsolatban: 
a Bp. IX., Vaskapu utca 33–35. 
szám alatt, telefonszám:  
299-4000
a Bp. XIII. Kresz Géza utca 
13–15. szám alatt, telefonszám: 
450-4000
a Bp. XIV., Gvadányi utca 69. 
szám alatt, telefonszám:  
467-7100
fogadják ügyfeleiket.
 
Folyószámla-kezelési osztályok 
A Pest megyei székhelyű egyé-
ni vállalkozók, továbbá lakó-
helyű magánszemély adózók 
ügyeiben: Bp. XIII., Kresz 
Géza utca 13–15., telefonszám:  
450-4000

Adóalany-nyilvántartási 
Főosztály I.
Bp. XIII., Petneházy u. 6–8., 
telefonszám: 412-7400
Ezen a címen az alábbi ügyek 
intézésére van lehetőség:
Adószámok és közösségi adó-
számok, ideiglenes adóigazol-
ványok kiadása,
adóigazolvány kiadásával és 

feldolgozásával kapcsolatos fel-
adatok elvégzése,
START-, START PLUSZ-, START 
EXTRA kártyákkal kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés, adatmó-
dosító lapok bejelentése, feldol-
gozása, regisztrációs adatlapok 
feldolgozása, biztosítási jogvi-
szony bejelentésével kapcsolatos 
adatlapok feldolgozása, egész-
ségügyi szolgáltatási járulék járu-
lékfizetésre kötelezettek be- és 
kijelentkezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, foglalkozta-
tottakra vonatkozó munkáltatói 
bejelentésekkel és változásbeje-
lentésekkel kapcsolatos feladatok 
elvégzése, adózók levelezési címe 
bejelentésének feldolgozásával 
kapcsolatos feladatok ellátása.

Adóalany-nyilvántartási 
Főosztály II.
Bp. VI., Szív u. 60., telefonszám: 
473-3303
Ezen a címen az alábbi ügyek 
intézésére van lehetőség:
helyszíni adatellenőrzésekhez 
kapcsolódóan adószám-felfüg-
gesztési, törlési és törvényessé-
gi eljárások kezdeményezése és 
lefolytatása, vállalkozói igazol-
vány visszavonásának kezde-
ményezése, hivatali adategyez-
tetések, bevallási, adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása 
miatti felszólító levelek, bírsá-
gok kiszabása

Adóalany-nyilvántartási 
Főosztály III.
Bp XIII., Petneházy u. 6–8., tele-
fonszám: 412-7400
Ezen a címen az alábbi ügyek 
intézésére van lehetőség:
Egyszerűsített vállalkozói adó 
hatálya alá történő bejelentke-
zés és kijelentkezés,
állandó meghatalmazások nyil-
vántartásba vétele, minősített 
adózói adatbázissal kapcsolatos 

beadványok, adatbejelentéssel, 
változás bejelentéssel össze-
függő igazolási kérelmek.

Adózási határidõk
Augusztus 12., szerda:
• A kifizető, munkáltató által 
levont személyi jövedelemadó 
és a tb-járulékok, a korkedvez-
mény-biztosítási járulék, az 
egészségügyi szolgáltatási járu-
lék, az egészségügyi hozzájáru-
lás, az egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás (EKHO), 
a munkaadói, a munkavállalói, 
valamint a vállalkozói járulék 
befizetése
• az egyéni vállalkozó által 
benyújtandó 0958-as számú, 
és a kifizető, munkáltató által 
benyújtandó 0908-as számú 
bevallás-adatszolgáltatás, ame-
lyek a magánszemélyek fenti 
személyi jövedelemadó és járu-
lékkötelezettségeiről, bejelen-
tendő adatairól szólnak

Augusztus 17., hétfő:
• az áfa törvényben meghatáro-
zott új közlekedési eszközt érté-
kesítő adózó adatszolgáltatása

Augusztus 21., péntek:
• a társasági havi adóelőlegé-
nek befizetése 
• a 0901-es számú havi bevallás 
benyújtása (benne: a kulturális 
járulék, a szakképzési hozzájá-
rulás, az innovációs hozzájáru-
lás, a rehabilitációs hozzájáru-
lás havi előlegei)
• a havi áfa, a játékadó bevallá-
sa és befizetése
• a fogyasztói árkiegészítés, a 
költségvetési támogatás igénylése

Szeptember 1., hétfő:
• a környezetvédelmi termékdíj 
bevallása és befizetése

APEH-tudnivalók

Érdi Városi Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:  minden hónap első péntekén 
 17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
Telefon:  06-23/374-459
  06-30/621-2596 
 06-30/621-2580 

 Macsotay Tibor elnök


