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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 beíratkozott 
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 
beíratkozást, 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
Megváltozott címek, 
telefonszámok
Az APEH Közép-magyarorszá-
gi Regionális Igazgatóságán 
– ahova Érd is tartozik - költö-
zés miatt a különböző ügyek 
intézésének helyszínei, illetve 
telefonszámai részben megvál-
toznak. A változások egy részét 
előző lapszámunkban közöl-
tük – az alábbiakban folytat-
juk a tájékoztatást, ismertetjük 
a különböző ügyek intézésének 
helyszíneit és a hozzájuk tarto-
zó telefonszámokat tartalmazó 
listát.

Eljárási Főosztály I-II.
Bp. XIII., Dózsa György út 128–
130., telefonszám: 427-3200

Ezen a címen az alábbi ügyek 
intézésére van lehetőség:

Általános eljárási ügyek – osz-
talékadó megfizetésére engedé-
lyezett részlet, személyi jöve-
delemadó 1%-áról való rendel-
kezés, lakáscélú felhasználás, 
feltöltési kötelezettség elmu-
lasztása miatti bírság, elhunytak 
soron kívüli adómegállapítása, 
általános forgalmi adó gyako-
ribb elszámolása, veszteségel-
határolás, adóelőleg mérséklés.

Az illetékekkel kapcsolatos 
ügyek intézése az alábbiak sze-
rint alakul:

Az APEH Közép-magyarorszá-
gi Regionális Igazgatóságának 
illetékügyekkel foglalkozó szak-
területe elköltözött a Hungária 
körúti irodaházból. Az illeték-
ügyek intézése 2009. július 24-
től a Bp. XIII. kerület, Dózsa 
György út 128–130. szám alatti 
irodaházban történik.  

1. Az Igazgatóság által 
kiadott illetékfizetési megha-
gyásokkal, felhívásokkal, egyéb 
illetékügyi határozatokkal kap-

csolatos ügyekben az ügyinté-
zés helye az iraton feltüntetett 
hely (amennyiben ügyintézés 
helyeként az iraton a Hungária 
krt.-i vagy a Lehel úti cím szere-
pel, úgy ezen ügyekben az ügy-
intézés helye 2009. július 24-től 
XIII. kerület, Dózsa György út 
128–130). Ezen – folyamatban 
lévő – ügyekben a 427-3200 
hívószámon érdeklődhet. 

Személyes ügyfélfogadásra 
– kizárólag folyamatban lévő 
ügyekben – továbbra is telefo-
non egyeztetett időpontban van 
lehetőség. 

2. Amennyiben folyószámla-
problémával összefüggő észre-
vétele, rendezési igénye merül 
fel, úgy kérjük, hogy azt első-
sorban írásban jelezze a Közép-
magyarországi Regionális 
Igazgatóság felé. Írásbeli bead-
ványát eljuttathatja postai úton 
(postacím: 1438 Budapest, Pf. 
511.), vagy benyújthatja ügyfél-
szolgálati irodáinkon, kirendelt-
ségeinken. Személyes eljárást 
igénylő ügyintézés esetén kér-
jük, hogy előzetesen egyeztes-
sen időpontot az 501-es Fővárosi 
illetékek adónemmel kapcsolat-
ban a 412-7254-es vagy a 412-
7301-es telefonszámon, míg az 
513-as Pest megyei illetékek 
adónemmel kapcsolatban a 
412-7337-es vagy a 412-7223-as 
telefonszámon. 

3. Bírósági eljárási illeték 
befizetésének igazolása cél-
jából felkeresheti bármelyik 
központi ügyfélszolgálatot, 
vagy kirendeltséget, vagy kérel-
mét benyújthatja postai úton 
(postacím: 1438 Budapest, Pf. 
511.).

4. Illetékbélyeg értékének 
visszatérítése iránti kérelem 
(illetékbélyeg benyújtásával 
együtt) a központi ügyfélszol-
gálati irodákban, vagy postai 

úton (postacím: 1438 Budapest, 
Pf. 511.) nyújtható be.

5. Folyamatban lévő ille-
ték-visszatérítési ügyekben az 
alábbi telefonszámokon kérhet 
bővebb felvilágosítást: 412-7251, 
vagy 412-7234. 

6. A főtevékenységként gép-
jármű, pótkocsi forgalmazására 
jogosult vállalkozók, továbbá a 
gépjárműlízinget főtevékeny-
ségként folytató vállalkozók 
részére a visszterhes vagyonát-
ruházási illetékmentességéhez 
szükséges határozat kiadása a 
Bp. XIII.,  Petneházy u. 6–8. 
szám alatti központi ügyfél-
szolgálati irodában történik. Az 
ügyintézéshez előzetes időpont-
egyeztetés nem szükséges. 

Ellenőrzési szakterület     
Magánszemélyek és Egyéni 
Vállalkozók Ellenőrzési 
Főosztály I, III, IV, V,VI 
Bp. XIII., Dózsa György út 128–
130. (Spirál Irodaház)

 
ÁFA Ellenőrzési Főosztály I, II, 
III, IV, V, VI 
Bp. IX., Vaskapu u. 33–35.
Telefonszám:299-4000 

Egészségügyi Szolgáltatási 
Jogosultság Ellenőrző 
Főosztály
Magán-nyugdíjpénztári Tagdíj 
Ellenőrző Főosztály
Járulék és Egészségügyi 
Hozzájárulás Ellenőrzési 
Főosztály
Bp. XIII., Teve u. 8–10.
Telefonszám: 412-7600

 
Operatív Ellenőrzési Főosztály 
I, II, III 
Bp. XI., Bartók Béla út 156.
Telefonszám: 371-8400
Kiemelt Adóalanyok és 
Speciális Ellenőrzések 
Főosztálya

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


