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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 legutóbb 2020. évben módosította a rendeletet, amikor az egy főre jutó 

jövedelem összegét módosította.  

A képviselő-testület 2021. szeptemberi ülésén vetődött fel, hogy ez évben is kerüljön sor a 

rendelet felülvizsgálatára, a támogatási összeg emelésének tekintetében. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007.(III.26.) Korm.rendelet 18.§ (6) bekezdése értelmében az intézményi 

(minisztériumi) ösztöndíjrész havi legmagasabb összegét a minisztérium teszi közzé 

honlapján. Ez az összeg 5000.-Ft/hó.  

Rendeletünk 3. § (1) bekezdés  a) és b) pontjában foglaltakat kívánjuk módosítani 5000.-Ft/hó 

összegre, amely azt jelenti, hogy ugyanennyi összeget tesz hozzá a minisztérium, így a 

hallgatók havi 10000.-Ft-nál kevesebb ösztöndíjban nem részesülhetnek.  

 

Az elmúlt években a magas létszámú pályázók száma lényegesen csökkent, így a jövő évi 

költségvetésben az ösztöndíj pénzügyi fedezete a korábbi évekhez hasonlóan megteremthető. 

 

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

elfogadására.  

 

Polgár, 2021. október 13. 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2021. (….) 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 16/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága és a Pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 33/2015(IX.25.) 

önkormányzati rendelet 

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „3 500.-Ft” szövegrész helyébe az „5.000 Ft” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „3 500.-Ft” szövegrész helyébe az „5.000 Ft” szöveg 

lép. 

 

2. §  

 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Polgár, 2021. október 28. 

 

 

Tóth József          dr. Sivák Anita 

polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Polgár, 2021. október ……-án 

 

 

 

  dr. Sivák Anita 

        jegyző  


