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HlRDETMÉny
Tájékoaatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügy-
ben érintett feleket, hogy a Sárbogárd, Ady E.
út 13. szám alattí 1826 hrsz_ú és 1824/1
hrsz_ú telephelyre a GL1BIJS VIRlDts Kft.
{7003 Sárbogárd, AkácÍa u. 2.) kérelmére
hulladékhasznosítási tevékenységgel kap-
csolatos zajkibocsátási határérték megálla-
pÍtása tárgyában, 20669/2013 ügyszámon
indult közigazgatási hatósági eljárás kereté_
ben a Közép-dunántúli Környezefuédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(8000 SzékesÍehérvár, Hosszúsétatér 1.}
meghozta döntését.
A döntés megtekintésének lehetőségéről a
felügyelóség hirdetményt adott ki, melynek
másolati példánya a sárbogárdi városi pol_
gármesteri hivatal (7000 Sárbogárd. Hősök
tere 2'} Íöldszinti hirdetőtábláián 201 3' októ-
ber l4-én kifÜggesztésre került, mely okirat_
ok a hivatal nyitvatartási ideje alatt, hétfőtől
csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken
7.30_13.30 óráig megtekinthetők, i|letve át_
tanulmányozhatók 201 3. október 29_éig.

Demetemé dr. VeniczAnita jegző

,,EZ LOGIKUS!''
Tehetséggondozás 

'_ ?1

a Petőfi Sándor J-jit
Gimnáziumban v

A NEMZETI TEImTSÉG PRoGRAM
számos területen támogatja a tehetsé-
ges fiatalokat. Iskolánk ,,"4, hátrányos
helyzetű térségekben élő tehetséges Íia-
talok támo ga tá s a" cimű, p á|y ázati b'tít á-
son 786.000 Ft-ot nyert. A matematika
iránt érdeklődő lel- {"*:-*)::-::-.::=a
kes diákok számáta
több proglamot is
szerveztünk,,Ez logi_
kus!'' címmel. A
progÍam célja a logi-
kus gondolkodás fej-
lesztése, a matematikai feladatok gya-
korlatí oldalról történő megközeKiése
volt, amelyre tanórai keretek kÖzött
csak korlátozott lehetőség van. Emel-
lett érdekes feladatok, matematikai
problémák és feladat-megoldási techni_
kák is napirendre keniltek.
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PALYAZATI KIIRAS

Bursa Hungarica Felsőoktatási
o n ko r mányzat i os ztöndíipály ázat

, "A)'

Sárbogárd Város önkormány zata azEmbeli
ErőÍortások Minisztériumával együttmíí-
ködve ezennel kiítia a 2014. éwe a Bursa
Hungarica Felsőoktatási önkormányzati
0sztöndíipályázatot Íelsőoktatási hallgatók
számára a 2013/ 2014' tanév második és a
2014/2015. tanév első Íélév&e vonatkozó-
an.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 0nkormány_
zati 0 sztöndíj rend szer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helr2etű, szociálisan
rászoruló Íiatalok Íelsőoktatásban való részué-
Íelének támogatása.
A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsóoktatási hallgatók jelentkezhetnek. akik
felsőoktatási intézményben (Íelsőoktatási hall_
gatói 'jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos}, alapÍokozatot és szakképzett-
s é get eredmén y ező alapképzésben, m esterf o-
kozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan kép_
zésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben f olytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet támogatásban az a pályáző,
aki

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-
sőfokú szakképzésben vesz részt;

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szeződéses állományú hallgató_
ja;

- doktori (PhD) képzésben vesz részt;

- kizárólag külÍöldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázatiÍordulóban új-
ra kell pályázni'
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica E|ekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében pályázői regisztráció szÜksé-
ges, melynek elérése:

https: I /www.epe r.h u I epe rbu r sa I p aly I
palybelq.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pályáza-
ti adatok Íeltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pályá_
zati adatok feltöhését követően a pályázati űr_
lapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen
kell benyú|taniuk a pályázóknak a pályázati ki_
írásban meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat_
okhoz történő benyújtásának határideje: 20í 3.
november 15.

Helye: Sárbogárd városi polgármesteri hiva-
tal ügyÍélszolgálata, 7000 Sáúogárd. Hő-
sök tere 2.

A döntésről és annak indokairól 20í 3. decem-
ber 20-áig értesÍtjük a pályázókat.

A pályázat részletes kiírása megtekinthető a
www.sarbogard.hu honlapon, illetve a polgár_
mesteri hivatal l" em. 1' számú irodájában.

,,B'' TíPUSÚ
PÁt-vÍu^rl KlíRÁs

Sárbogárd Város önkormány zata azEmberi
Erőforrások Minisaériumával együttmű-
ködve ezennel kiíria a 2014' éwe a Bursa
Hungarica Felsőoktatási önkományzati
0sztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bu.rsa Hungarica Felsőoktatási Önkormány_
zati 0saöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló f iatalok f elsőoktatásban való részvé-
telének támogatása.

A pályázatra azok a Sárbogárd területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű Íiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a2013/2014 tanévben utolsó éves, érettsé_
gi előtt álló középiskolások;

vaqy

b} felsőÍokú diplomával nem rendelkező, felső_
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

és a 201 4 1201 Stanévtől kezdődően Íelsőokta-
tási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos} alapÍokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben, vágy Íelsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz_
töndíjban, akik 2014-ben először nyernek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2014/2015' tanévben ténylegesen
megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3xl 0 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében péllil1áz(i regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:

https: / lwww, eper.h u I epe rbu r so / paly I
patybelep.ospx.

A regisarációt követően lehetséges apályáza-
ti adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatokpályázői részére. A személyes és pályá-
zati adatok Íeltöltését követőe n a pályázati (tr-
lapot kinyomtatva és aláírva az alábbi helyen
kell benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati ki_
írásban meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat_
okhoz történő benyújtásának határideje: 201 3.
november 15.

Helye: Sárbogárd válosi polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálata, 7000 Sárbogáld, Hó-
sök tete 2.

A döntésről és annak indokairól 201 3' decem-
ber 20-áig értesítjük a pályázókat.

A pályázat részletes kiírása megtekinthető a


