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597
1 /1991-92. SZ. REKTORI UTASÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ALÁÍRÁSI JOGKÖRÖK
A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1991.
(II. 13.) PM rendelet, valamint az 1/1991-92. sz. rektori utasítás
figyelembevételével a József Attila Tudományegyetem költségvetési, pénzügyi
kereteinek terhére, illetőleg a kezelésében levő egyéb források terhére történő
kifizetéseket, és bevételezéseket az alábbiak szerint határozom meg:
I. Kötelezettségvállalás
1. Kötelezettségvállalásra mindazok a személyek jogosultak, akiknek ezt
a jogkört az 1/1991-92. sz. rektori utasításban megadtam.
2. 5.000.000.- Ft feletti kötelezettségvállalást — amennyiben az az éves
jóváhagyott költségvetésen felüli — saját jogkörömben tartom fent. 3 napot
meghaladó
támollétem
esetén
a
kötelezettségvállalási
jogkört
a
helyettesítésemmel megbízott rektorhelyettes gyakorolja.
II. Ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás
1. Dr. Andrássy Adél gazdasági főigazgató
a) Ellenjegyez minden kifizetést és bevételezést, kizárólagosan
ellenjegyzi az 5.000.000.- Ft felettieket.
b) Utalványoz minden kifizetést, kizárólagosan utalványozza az
5.000.000.- Ft felettieket.
2. Kárpáti Tiborné főkönyvelő
a) Ellenjegyzi az 5.000.000.- Ft alatti kifizetéseket és bevételezéseket.
b) Kizárólagosan ellenjegyzi az 1.000.000.- Ft feletti kifizetéseket és
bevételezéseket.
c) Utalványozza az 5.000.000.- Ft alatti kifizetéseket.
d) Kizárólagosan utalványozza az 1.000.000.- Ft feletti kifizetéseket.
e) Helyettesítési jogkörben eljár, ha a gazdasági főigazgató távolléte a
3 napot meghaladja.
3. Bencze Csabáné számviteli osztályvezető
a) Ellenjegyzi és utalványozza az 1.000.000.- Ft alatti kifizetéseket és
bevételezéseket.
b) Helyettesítési jogkörben eljár, ha a távollét a 3 napot meghaladja a
2. pont alatti hatáskörben.
4. Kósa Ágnes pénzügyi osztályvezető
a) Utalványozási és ellenjegyzési jogköre ugyanaz, mint a 3. pont
alattinak.
b) Érvényesíti a számlákat, kizárólagosan érvényesíti az 1.000.000.- Ft
feletti nem műszaki jellegű számlákat.
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c) Helyettesítési jogkörben eljár, ha a távollét a 3 napot meghaladja a
2. pont alatti hatáskörben.
5. Szabó Ferencné pénzügyi osztályvezető-helyettes
a) Utalványozza az 1.000.000.- Ft alatti kifizetéseket, illetve
bevételezéseket.
b) Érvényesíti az 1.000.000.- Ft összeghatár alatti számlákat.
c) Helyettesítési jogkörben eljár, ha a távollét a 3 napot meghaladja az
4. pont alatti hatáskörben.
6. Gerebicz Andrásné dr. osztályvezető
a) Utalványozza a 100.000.- Ft alatti soron kívül bérszámfejtéseket,
jutalmakat, munkabér-különbözeteket és az ezzel kapcsolatos
járulékos kifizetéseket.
b) Helyettesítési jogkörben eljár, ha a távollét a 3 napot meghaladja a
2. pont alatti hatáskörben.
7. Pósa Tiborné osztályvezető-helyettes
a) Utalványozza a 100.000.- Ft alatti soron kívüli bérszámfejtéseket,
jutalmakat, munkabér-különbözeteket és az ezzel kapcsolatos
járulékos kifizetéseket.
8. Ardai Imre mb. osztályvezető
a) Érvényesíti a víz-, csatornadíj, energetika számlákat, a kisjavítás,
nagyjavítás körébe tartozó számlákat.
9. Suti Ildikó pénztáros
a) Érvényesíti a belföldi hivatalos kiküldetésekkel kapcsolatos
elszámolásokat, valamint a vidéki dolgozók bérlet és menetjegyeit.
10. Vargáné Gabolya Éva pénzügyi előadó
a) Érvényesíti a devizaszámlákkal kapcsolatos
kiadásokat.

bevételeket

és

11. Becskei Magdolna pénzügyi előadó
a) Érvényesíti a kutatási tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat és
bevételeket, az elszámolási utalványokat, valamint a készpénz
előlegek felvételét.
12. Kovács Pálné pénzügyi előadó
a) Érvényesíti a JATE és az MTA költségvetési elszámolási számlájáról
átutalással teljesített kiadásokat.
b) Érvényesíti a házipénztáron keresztül felvett készpénz előlegeket és
egyéb kifizetéseket.
13. Tácsi Ildikó pénzügyi előadó
a) Érvényesíti a JATE és az MTA költségvetési elszámolási számlájáról
inkasszóval és elszámolási utalvánnyal teljesülő kifizetéseket.
b) Érvényesíti az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadójával
kapcsolatos levonásokat.
c) Érvényesíti a helyi idegenforgalmi adóval
kapcsolatos
elszámolásokat.
14. Dr. Keczel Gáborné pénzügyi előadó
a) Érvényesíti a költségvetési elszámolási számlára beérkező adós és
vevő befizetéseket, valamint az ÁFA-val kapcsolatos elszámolásokat.
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15. Sebestyén Ferenc osztályvezető
a) Érvényesíti a gépjárműszolgálat, a lakás- és helyiségbérletek, a
gondnokság
kifizetéseivel,
valamint
az
anyagés
eszközbeszerzésekkel kapcsolatos számlákat.
16. Tari Ferenc gépkocsi előadó
a) Érvényesíteni a gépjármű használattal kapcsolatos elszámolásokat.
17. Fodor Balázsné élelmezésvezető
a) Érvényesíteni az élelmezéssel kapcsolatos elszámolásokat.
Szeged, 1992. február 17.
Dr. Róna-Tas András sk.
rektor
598
SZABÁLYZAT
a miniszteri kitüntetések felterjesztésének rendjéről
I. Általános szabályok:
1. Ajánlást az egyetem bármely dolgozója tehet a dékánoknak, a
karokhoz nem tartozó egységeknél az egység vezetőjének.
2. A dékán, illetve az egység vezetője a Rektornak tesz javaslatot.
3. A felterjesztendő személyek végleges névsoráról a Vezetői értekezlet
dönt, az érdekképviselet előzetes egyetértésével.
4. A kitüntetések átadásának időpontja — a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem kivételével — minden évben a Magyar Kultúra Napja:
január 22.
5. A kitüntetettek névsorát a Rektor a soron következő Egyetemi
Tanácsülésen bejelenti, valamint a JATE Értesítőben közzéteszi.
II. Az egyes kitüntetések felterjesztésének menete:
1. Szent-Györgyi Albert-díj (az egész magyar felsőoktatás területéről az
iskolateremtő,
a
nemzetközi
elismertségű
munkát
végző
személyeknek)
A dékánok javaslattételének határideje: szeptember• 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
Adományozás ideje: január 22.
2. Apáczai Csere János-díj (kiemelkedő óvodai, alap-, közép- és
felsőfokú oktatási-nevelési munkáért)
A dékánok, ill. egységvezetők javaslattételének határideje:szepíera6er 18.
Az. MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
Adományozás ideje: január 22.
3. Németh László-díj (alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző
tanároknak)
Az igazgatók javaslattételének határideje: szeptember 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
Adományozás ideje: január 22.
4. Karácsony Sándor-díj (tanítóknak)
Az igazgató javaslattételének határideje: szeptember 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
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Adományozás

ideje: január

22.

5. Brunszvik Teréz-díj (óvodai pedagógiai munkáért)
A vezető javaslattételének határideje: szeptember 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember25.
Adományozás ideje: január 22.
6. Arany Katedra Emlékplakett (óvodai, alap- és középfokú oktatásinevelési intézményben dolgozóknak)
Az igazgatók, ill. a vezető javaslattételének határideje: szeptember 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
Adományozás ideje: január 22.
7. Művelődés Szolgálatáért Díj (minisztériumi, intézményi és egyéb —
gazdasági, üzemeltetői stb. — dolgozóknak)
A dékánok, ill. egységvezetők javaslattételének határideje-.szeptember 18.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: szeptember 25.
Adományozás ideje: január 22.
8.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem (óvodai, alap- közép- és
felsőoktatásban dolgozó nyugállományba vonuló személyeknek)
A dékánok, egységvezetők javaslattételének határideje: az egyén
nyugállományba vonulása előtt 4 hónappal.
Az MKM-be való felterjesztés határideje: a javaslattétel után két héttel
Adományozás
ideje: évente 3 alkalommal
a karok, ill. az egységek
által meghatározott
időpontban.

Szeged, 1992. április 28.
Dr. Róna-Tas András sk.
rektor
599
POSZTGRADUÁLIS KUTATÓ ÖSZTÖNDÍJAK A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS A BALKÁNI
ORSZÁGOK, VALAMINT A VOLT SZOVJET TAGÁLLAMOK ES AUSZTRIA
ÁLLAMPOLGÁRAI RÉSZÉRE
Az Udinei Egyetem a felsorolt országok egyetemi vagy annak megfelelő
végzettséggel rendelkező állampolgárai részére kutatói ösztöndíjakat ajánl fel a
1. közgazdaságtan
2. nyelvek
3mezőgazdaság/élelmiszeripar
4. környezetvédelem
területén. Az ösztöndíjak időtartama 3, 6 vagy 9 hónap, az udinei egyetem
rendelkezésére álló keret összesen 225 hónap.
Az ösztöndíjasok havi bruttó 2 millió líra ösztöndíjban részesülnek.
A pályázóknak olasz és/vagy angol nyelvtudással kell rendelkezniük.
A részletes pályázati felhívás a Külügyi Osztályon beszerezhető.
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A pályázatokat a Külügyi Osztályra kell benyújtani, legkésőbb
1992. június 10-ig
Szeged, 1992. április 24.
Dr. Nagypál István sk.
rektorhelyettes

600
FELHÍVÁS
A NATO megnyitotta civil kutatási programjait Magyarország előtt is.
Ezzel lehetővé vált, hogy magyar kutatók, egyetemi oktatók részt vegyenek a
NATO anyagi támogatásával és szervezésében zajló kutatási együttműködésben.
Az 1992. évi lehetőségek jegyzéke a Külügyi Osztályon beszerezhető.

601
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Egyetemi Hallgatói
témakörökben:

Önkormányzat

pályázatot

hirdet

az

alábbi

I. Pályázat utazások támogatására
A pályázat célja belföldi és külföldi tudományos utak, nem kötelező
tanulmányutak
és kirándulások
elősegítése. Támogatás
igényelhető
útiköltségre, szállásra, bérleti díjakra. Nem igényelhető támogatás bér
kifizetésére. Az elbírálásnál a tudományos és tanulmányutak prioritást kapnak a
kirándulásokkal szemben. A kirándulásokon belül a magyarországi és a közeli
utak kapnak elsőbbséget. A hivatalos meghívólevéllel ill. ajánlással ellátott
pályázatok előnyt élveznek.
A pályázat összege: 1.500.000 Ft
II. Pályázat tudományos és kulturális tevékenység támogatására
A pályázat célja hallgatói tudományos kutatások, publikációk, kulturális,
közösségi és tudományos rendezvények, előadássorozatok elősegítése.
Támogatás igényelhető bérleti díjakra, eszköz és anyagbeszerzésre, nyomdai
költségekre, hivatalos előadók tiszteletdíjaira, valamint előadók uti- és
szállásköltségére. Bér kifizetésére támogatás nem igényelhető. A pályázatok
elbírálásánál előnyben részesülnek a kutatási programok. Az ajánlással ellátott
pályázatok prioritást élveznek.
A pályázat összege: 900.000 Ft +157.605,50 Ft fénymásolási lehetőség
Pályázni 1992. június 1-je és szeptember 30-a között megvalósítandó
tevékenységgel lehet. A pályázatok benyújthatók június elseje déli 12 óráig.
Pályázható maximális összeg nincs.
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Kérünk minden pályázni szándékozót, hogy a lehető leghamarabb jöjjön
be az EHÖK irodára pályázati űrlapért és szabályzatért. (A formai feltételeknek
nem megfelelő pályázatok semmiképp nem kaphatnak támogatást!)
Sikeres pályázatokat kíván

az EHÖK

602
PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
1. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által kiírt pályázatok
rendeltetése a hallgatói normatíva egy részének differenciált elosztása olyan
célok kiemelt támogatása céljából, amelyeknek a hallgatói életben stratégiai
fontosságuk van.
I. A pályázók köre
2. A pályázatokon kizárólag a JATE nappali tagozatos hallgatói vehetnek
részt, mások számára nem ítélhető meg támogatás.
3. Az egyes hallgatókon kívül csak hallgatói önszerveződések
nyújthatnak be pályázatot (így tanszékek, kollégiumi diákbizottságok nem).
4. Egy hallgatói csoport állandó működésének jelzése a Hallgatói
Önkormányzat számára a bejegyzés. Egy hallgatói önszerveződés bejegyzése ill.
bejegyzettségének fenntartása a minden évben leadott aláírásos névsorral (név,
évfolyam, szak) lehetséges, külön megadva a csoport vezetőjének kiértesítési
címét. Megszűntnek tekintendő az a csoport, amelyik a bejegyzését nem újítja
meg az adott év február 28-ig. A sikeresen működő, több pályázati támogatást
eredményesen felhasználó csoportok az elbírálásnál előnyt élveznek. (Lásd
még 12. pont)
II. A pályázat benyújtásának követelményei
5. A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
a) A pályázó személy vagy csoportneve, címe.
b) A pályázat felelősének neve, évfolyama, szakjai, és értesítési címe.
c) A pályázat részletes leírása maximum 3 gépelt oldalban.
d) Részletes költségvetés pontosan meghatározott végösszeggel.
e) A pályázat felelősének aláírása. Ha nem az EHÖK-nél bejegyzett
csoport a pályázó, akkor a benyújtók mindegyikének aláírása (név,
évfolyam, szak) szükséges.
f) A Pályázati Felhívás által meghatározott esetleges további
követelmények (pl, szakmai ajánlás, meghívólevél).
III. A pályázati periódus szakaszai
6. Egy pályázati periódus a következő szakaszokból áll:
a) A pályázatok benyújtásának szakasza. Nem lehet kevesebb 10
munkanapnál a Pályázati Felhívás nyilvánosságra hozásától számítva.
b) A pályázatok elbírálásának szakasza. Nem lehet több 8 munkanapnál.
c) Óvások benyújtásának szakasza. Nem lehet kevesebb 5 munkanapnál
az eredmények kipostázásától számítva.
d) Az Óvási Bizottság ülése. Az óvások leadási határidejétől számítva
nem lehet 3 munkanapnál később.
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e) Kifizetések. A Pályázati Felhívásban meghatározott elszámolási
határidőig lehetséges.
f) Elszámolás. A pályázat megvalósítása után 8 napon belül a
céltámogatások felhasználásáról el kell számolni.
IV. A pályázatok elbírálása
7. A pályázatok elbírálását pályázati kuratóriumok végzik.
a) A kuratóriumok elnökeit az EHÖK saját soraiból választja. A
kuratórium tagjait a kuratórium elnöke kéri fel. A kuratóriumban
kötelezően kell lenni egy oktatónak és mindhárom karról egy-egy
hallgatónak; ezen kívül a kuratórium elnöke belátása szerint
meghívhat további hallgatókat, oktatókat vagy külső szakértőket
szavazati vagy tanácskozási joggal.
b) A kuratórium névsorát az elnöke köteles a pályázati határidő lejárta
előtt az EHÖK elé jóváhagyásra beterjeszteni, majd meghirdetni.
c) A kuratórium tagjainál kizáró ok valamely benyújtott pályázatban való
részvétel ill. valamely pályázatot benyújtó szervezetben való tagság.
8. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell
tüntetni a megítélt összeget, annak pontos célját és a részletes indoklást. A
jegyzőkönyvet a kuratórium döntését követően két munkanapon belül a
pályázóknak el kell küldeni.
9. A kuratórium határozatképes az elnök és mindhárom karról egy-egy
hallgató jelenlétével. A kuratórium döntéseit egyszerű többséggel hozza.
10. A kuratóriumok autonóm testületek, döntései ellen csak formai
kifogással lehet élni.
11. A megítélt támogatásokkal kapcsolatban a pályázat kuratórium
megkötéseket írhat elő.
12. Állóeszköz (több mint 50.000 forint értékű eszköz) támogatás csak
állandóan működő (bejegyzett) csoportnak adható. Az illető csoport
megszűnése esetén az elnyert eszköz használati joga visszaszáll az EHÖK-re (1.
4. pont).
V. Óvások
13. A kuratóriumok döntései ellen kizárólag formai kifogást lehet
benyújtani. Az óvásban szerepelnie kell a Pályázati Felhívás vagy a Pályázati
Szabályzat azon pontjának, amellyel a benyújtó ellentétesnek véli a kuratórium
döntését.
14. Óvást benyújthat minden érdekelt fél: az adott pályázati
kuratóriumhoz benyújtott pályázatok felelősei ill. az EHÖK részéről a pályázati
felelős.
15. Az Óvási Bizpttság elnöke az EHÖK által saját soraiból választott
személy, tagja négy, az Óvási Bizottság elnöke javaslatára az EHÖK által felkért
személy, akik nem tagjai a Hallgatói Önkormányzatnak. Óvást vagy pályázatot
benyújtó szemály nem lehet a Bizottság tagja. Az Óvási Bizottság elnöke köteles
a kuratóriumi elnököket tanácskozási joggal a Bizottság ülésére meghívni.
16. Az Óvási Bizottság határozatképes legalább három tag jelenlétében.
Az Óvási Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
17. Az Óvási Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv a Bizottság ülése
után az EHÖK irodáján megtekinthető.
VI. A kifizetés és elszámolás
18. Kifizetés nem teljesíthető azon pályázóknak, akik az előző pályázati
periódusban kapott támogatásról még nem számoltak el.

— 511 —
19. Minthogy a pályázati pénzeket a Gazdasági Hivatal felé el kell
számolni (a Hallgatói Önkormányzat gazdasági ügyintézője csak előzetes
szűrést végez), az elszámolásokra vonatkozóan a Gazdasági Hivatal mindenkori
szabályai érvényesek.
VII. A pályázati felelős jogköre
20. A pályázati felelős feladata és joga az EHÖK pályázattal kapcsolatos
döntéseit (határidők stb.) betartatni. A pályázati felelős a pályázati kuratórium
döntéseit formális (nem tartalmi) szempontból felügyeli.
21. A pályázati felelős feladata az EHÖK számára javaslatkészítés a
Pályázati Felhívásról és a Pályázati Szabályzattal kapcsolatban.
22. A pályázati felelős koordinálja a pályázati kuratóriumok munkáját. A
pályázati felelősnek jelenléti joga van pályázati kuratóriumok üléseire.
23. A pályázatok és óvások leadását a pályázati felelős zárja le az EHOK
által meghatározott határidőnek megfelelően. Ezután a pályázatokat és formai
kifogásokat a kuratóriumi elnökök segítségével számozottan regisztrálja.
24. A pályázati felelős feladata az óvások összegyűjtése és véleményezett
előterjesztése az Óvási Bizottság számára.
25. A pályázati felelősnek - a döntést hozó pályázati kuratóriumi
elnökkel való konzultáció után - elsőfokú döntési jogköre van a támogatások
módosításaival kapcsolatban. A támogatás módosítása természetesen csak a
pályázat alapvető céljának érintetlenül hagyásával lehetséges. A pályázati felelős
köteles minden módosításról a legközelebbi EHÖK ülésen írásban bejelenteni.
Ha a pályázó a pályázati felelős döntésével nem ért egyet, kérését döntésre az
EHÖK elé terjesztetheti. A pályázati felelőst közvetlenül érintő pályázat
támogatásának módosítása ügyében csak az EHÖK hozhat döntést.
26. A pályázati felelős köteles minden pályázati elbírálási és
megvalósítási szakaszról beszámolót benyújtani az EHÖK számára.
27. A pályázati felelősnek joga van - a pályázatokkal kapcsolatban rendelkezéseket adni a HÖK alkalmazottainak.
VIII. Egyebek
28. A beadott pályázatok és óvások két évig megőrzendők és az elbírálás
után bármely hallgató számára bármikor megtekinthetők.
29. A Pályázati Szabályzat életbeléptével minden előző szabalyozas
hatályát veszti.
1992. április 29.
Várnagy József sk.
elnök
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A JATE KULTURÁLIS TITKÁRSÁG KÖZLEMÉNYE
A Collégium Artium szervezői budapesti kulturális programokra
jegyeket tudnak biztosítani.
A felutazás 50 %-os vasúti jegy áron, autóbusszal történik.
Jelentkezés: Református könyvesbolt, CD lemezboltjában, Szeged,
Kárász u. 15. tel.: 26-902.
1992. május 15-ig kérik azok jelentkezését, akik július 4-én a
Sportcsarnokban megrendezendő AIDA előadást szeretnék megtekinteni.
Jegyek 1.500,-Ft-os áron kaphatók, amelyhez az egyetem kulturális kereteiből
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várhatóan személyenként 500,-Ft hozzájárulást kíván biztosítani. Az 500,-Ft-os
hozzájárulás ügyében a JATE Kulturális Titkárságon lehet érdeklődni.
Dr. Szondi Ildikó sk.
kulturális titkár
604
HELYESBÍTÉS
A JATE Értesítő 76. számában megjelent Egyetemünk szervezeti
felépítése, a Természettudományi Kar Biológus Tanszékcsoportjához tartozó
tanszékek felsorolása helyesen a következő:
BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT
— Állattani Tanszék
— Biokémiai Tanszék
- Biológiai Izotóp Laboratórium
— Biotechnológiai Tanszék
— Embertani Tanszék
— Genetikai Tanszék
— Mikrobiológiai Tanszék
— Növénytani Tanszék
- MTA Növénytani Tanszéki Kutatócsoport
- Sejtbiológiai és Evolúciós Mikropaleontológiai Laboratórium
- Füvészkert
— Növényélettani Tanszék
— Ökológiai Tanszék
— Összehasonlító Élettani Tanszék
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