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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a 

helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot. 

 

A képviselő-testület a 2015. szeptember 24-ént tartott ülésén döntött legutóbb a fenti rendelet 

módosításáról, megfelelve így a jogszabályalkotási követelményeknek. 

A pályázatok elbírálásánál hatáskörrel rendelkező Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság 

döntött arról, hogy ez évben is felül kell vizsgálni a rendeletet, megvizsgálni a rászorultsági 

feltételeket. A 2015. évi pályázatok elbírálása során a bizottság a szociális helyzet kizárólagos 

vizsgálatát végezte, nem tett javaslatot a feltételek módosítására.  

Az egységes szociális rászorultság szabályozása érdekében szükséges azonban, hogy a 

felsőoktatási ösztöndíjról szóló rendeletben is – hasonlóan a szociális rendelethez - 

módosítsuk a feltételként meghatározott egy főre jutó összeget. 

 

Javaslom, hogy az egységes szabályozás érdekében azok a szociálisan hátrányos helyzetű, 

felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók kapjanak 

támogatást: akiknek a havi jövedelme, vagy a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, azaz a 

114.000.-F-ot. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2016. augusztus 29. 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 33/2015. (IX. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi 

és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (1) Bírálati szempontok: 

Azok a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulmányokat 

megkezdeni kívánó/folytató hallgatók kapjanak támogatást:  

a) akiknek a havi jövedelme, vagy a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.” 

 

2. §  

 

Záró rendelkezések 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

(2)  A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a tárgyévre kiírt ösztöndíj-pályázati 

eljárásra, a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

 

 

Polgár, 2016. szeptember 15. 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Polgár, 2016. szeptember ……-án 

 

 

 

  dr. Váliné Antal Mária 

    címzetes főjegyző  


