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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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21-22. §-ai előírják a 

jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet tartalmi 

áttekintése, másik eleme a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a 

továbbiakban: IRM rendelet) szabályainak való megfelelés vizsgálata. Az IRM rendelet a 

jogszabályok formai egységességének következetes érvényesítése érdekében meghatározza a 

jogszabály tervezetének a megszerkesztésére és a megszövegezésére vonatkozó 

követelményeket. 

 

A Képviselő-testület a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 

önkormányzati rendeletét 2014. november 27-ei ülésén vizsgálta felül, mely a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban rögzített véleményezési jogkörben, és átruházott hatáskörben eljáró 

bizottságok névváltozása miatt vált szükségessé.  

 

Korábban megfogalmazásra került, hogy az ösztöndíjban részesülők szociális 

rászorultságának szempontjai kerüljenek átdolgozásra, melyre vonatkozóan javaslatot kértünk 

a képviselő-testület és bizottsági tagoktól. Két külsős bizottsági tagtól érkezett javaslat a 

rendelet módosítására vonatkozóan, az azonban nem érinti a rendelet tartalmi előírásait. 

A fentiek alapján a felülvizsgálat csak a rendelet bevezető részének a módosítására terjed ki - 

melynél figyelembe vettük a kormányhivatal szóbeli szakmai segítségnyújtását – mivel nem 

volt pontos a rendelet megalkotására vonatkozó törvényi hivatkozás megjelölése. A Jat. 8. § 

(2) bekezdése szerint nem lehet módosítani a rendelet megjelölését, a rendelet bevezető 

részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezéseit, ezért egységes 

szerkezetben került a rendelet-tervezet előterjesztésre.  

 

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

elfogadására.  

 

Polgár, 2015. szeptember 1. 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről 

 

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 az alábbiakat rendeli el: 

 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára az 

önkormányzat ösztöndíjrendszerrel kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. 

 

2. § 

 

(1) Az ösztöndíjban kizárólag Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező magyar állampolgárok részesülhetnek. 

 

(2) Pályázók köre kizárólag a pályázati kiírásban foglaltak: 

a)  A pályázatra azok a Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 

alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

b)  A pályázatra azok a Polgár város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 

ba) a tárgyévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy  

bb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 

nem nyert érettségizettek; és a tárgyévet követő tanévtől kezdődően 

felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 

alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 

szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

Ösztöndíj-támogatás formái és tartalma 

3. § 

 

(1) Polgár Város Önkormányzata az 1. §-ban megjelölt célok érdekében, a pályázati kiírásban 

meghatározottak figyelembevételével, 

 

a) az A-típusú pályázat nyerteseinek havi    3 500.-Ft tanulmányi ösztöndíjat folyósít, 

 

b) a B-típusú pályázat nyerteseinek havi   3 500.-Ft tanulmányi ösztöndíjat folyósít. 

 

(2) Az ösztöndíj időtartama 
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a) A-típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév, 

 

b)  B-típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

 

 

Pályázati eljárás 

4. § 

 

(1) A pályázatot Polgár Város Önkormányzatához a pályázati kiírásban foglalt 

adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani.  

 

(2) A pályázat benyújtási határideje a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

 

(3) A pályázat mellékletét képezi a jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat. 

 

 

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 300 %-át, 

b) a pályázó árva vagy félárva, 

c) családjában az eltartottak száma három vagy annál több, 

d) gyermeket nevel, 

e) egyedül neveli gyermekét, 

f) a családban fogyatékkal élő személy, vagy folyamatos ápolást igénylő gondozott 

él, 

g) eltartója/szülője rokkantnyugdíjas, nyugdíjas, 

h) eltartója/szülője regisztrált álláskereső, vagy a családjában regisztrált álláskereső 

él, 

i) nem részesül kollégiumi ellátásban, 

j) állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul. 

 

 

6. § 

 

(1) A pályázatról, a támogatás odaítéléséről, valamint a „B” típusú pályázók esetén az 

ösztöndíjasok szociális rászorultságának felülvizsgálatáról Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága dönt. 

 

a) A  határidőn túl benyújtott pályázatokat a bizottság a bírálatból kizárja és kizárását 

írásban indokolja. 

 

b) Minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben 

elbírál és döntését írásban indokolja. 
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c) Az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 

vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 

7. § 

 

A megítélt támogatásokat féléves bontásban az önkormányzat átutalja az Ösztöndíjpályázat 

számlájára.  

8. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

eljárásra, a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

 

(3)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatásban résztvevők 

önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Polgár, 2015. szeptember 24. 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Polgár, 2015. szeptember ……-án 

 

 

 

 

  dr. Váliné Antal Mária 

    címzetes főjegyző  
 

 


