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Pályázati aktualitások 

A Képviselő-testület a szeptember 27-i ülésén döntött a Petőfi Sándor utca felújí-

tásának kivitelezőjéről. A beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a 

Soltút Kft. adta: nettó 37 795 116.- Ft + Áfa. A vállalkozói szerződés aláírásra 

került, a munkálatok október hónapban megkezdődnek. A felújításra bruttó 44m 

Ft-os állami támogatást nyert el településünk, amelyből a Vasút utcától a Jókai 

utcáig készül el a Petőfi utca. 

Egy héttel később, október 4-én, rendkívüli ülésen tárgyalta a Testület a csapa-

dékvíz-elvezető rendszer I. ütemére beérkezett ajánlatokat. Ezek közül a nyertes 

ajánlattevő (Soltút Kft.) nettó 49 198 330.- Ft + ÁFA áron vállalta a Bíró gödör 

rehabilitációját a Vasút utcai árkok részleges felújítását, valamint a Petőfi utca 

vízelvezetésének kialakítását. Szerződéskötés október közepére, a kivitelezés – a 

Petőfi S. utca felújításával párhuzamosan –  október-november hónapra tehető. 

Értesítés 

Közép- és felsőfokú intézményekben tanulók támogatása 2017. október 18-19-

én kerül kifizetésre az iskolák által kiadott iskolalátogatási bizonyítvány alapján. 

Jelentkezz tartalékos katonának! 

Kipróbálnád magad katonaként? 

Hazádnak szüksége van olyan tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fon-

tosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. 

Vállald a kihívásokat, állj közénk és válaszd a Bátrak Útját! 

Részletek:  

http://apostag.hu/2017/08/14/tajekoztato-az-onkentes-teruletvedelmi-

tartalekos-szolgalatformarol/ 

tel:(37)%20795%20116


 BURSA HUNGARICA 

  
Apostag Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel 

kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév 

második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan. Az Önkormány-

zat által nyújtott támogatás összege: 10.000 Ft/hó. 

  
A pályázók köre 
  

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi terüle-

tén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-

gatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-

gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 

és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-

képzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

  

A pályázat benyújtásának módja és határideje  
  

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 

egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

  

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszer-

ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó 

birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő  

benyújtásának határideje: 2017. november 7. 
  

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) kell az önkormányzatnak 

benyújtani. 

  

  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


A pályázat kötelező mellékletei: 
  

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogvi-

szony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről. 

  

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó havi nettó jövedelméről. 

  

A pályázati űrlap (melyet az EPER-Bursa rendszerből ki kell nyomtatni) 

csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, vala-

mely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.apostag.hu oldalról, illetve 

hozzáférhető az Önkormányzat titkárságán. 

                                                                                     

Apostag Község Önkormányzata 
  

Néhány közérdekű információ 

október 17. 18:00 Apostagi Közösségi Ház Cimbora 

október 23 17:00 
Apostagi Művelődési 

Ház 

1956-os forradalom és szabad-

ságharcról való megemlékezés 

október 30. 19:00 Dunaújváros Színházlátogatás 

október 30-

november 3. 
Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Őszi szünet 

november 1. 17:00 Protestáns temető Mindenszentek 

november 1. 16:00 
Római katolikus  

temető 
Mindenszentek  

november 7. 18:00 Apostagi Közösségi Ház Cimbora 

november 15. 8:00-16:30 
Óvoda udvara mellett 

(polgárőr garázs) 
Elektromos hulladékgyűjtés 

 

http://www.apostag.hu/


Apostag Község október havi hírlevele 

6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. | Tel./fax: +36-78/528-041 | e-mail: apostag.onkorm@tanet.hu 

6088 Apostag, Széchenyi u. 1. | Tel: +36-78/850-450 | e-mail: kultura@apostag.hu 

További információk: Apostag.hu. Fontos híreinkről községünk  

mobil híroldalán is tájékozódhat. Töltse le a helyihirlapp.com/start  

oldalról vagy az itt található kódot olvassa le a telefonjával. 

 

Anyakönyvi hírek 

Házasságkötés: 
 Zolnai László – Tóth Veronika 

 Szágos István – Szabó Magdolna 

 Kovács Krisztián – Csorba Éva 

 Farkas Tamás – Dér Julianna 

Halálesetek: 
 Kőhegyi István Pál (1954) 

 Müller Imréné – Vida Margit (1935) 

Születés: 
 Hellebrand Jázmin 09. 03. anyja neve: Varga Henriett 

 Pintér Csenge 09. 14. anyja neve: Bárdi Anita 

 Duzmath Léna 09. 23. anyja neve: Balog Nóra 

DÉMÁSZ tájékoztató 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében 
végzett hálózati munkák miatt áramszünet várható 2017. 10. 20. 7:00 – 19:00 
időszakban az alábbi területeken: 
 
Apostag, Dózsa György utca 2. - 22., 1. - 15., Ibolya utca 4. - 42., 1. - 37. Jókai utca 
2. - 18., 1. - 31., József Attila utca 2. - 28., 1. - 13., Kertész utca 2. - 14., 1. - 19., 
Kossuth Lajos utca 2. - 16., 1. - 15., Petőfi Sándor utca 14. - 30., 1. - 37. 
 
KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET! 
 

 


