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  Elıterjesztés 1. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. szeptember 24-i ülésére 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Az elıterjesztést készítette:   Gyurgyik Erzsébet 

    vezetıi referens 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:   Önkormányzati Bizottság 

Törvényességi ellenırzésre megkapta:                     Muhariné Mayer Piroska 

  aljegyzı 

  dr. Balogh László s.k. 

 jegyzı 
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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
Rendelet) hatályba lépése óta bekövetkezett szervezeti változás– Rendelet-tervezet 1-2 §-ai-
(Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása), valamint a pályázatok elektronikus 
rendszerben (Eper-Bursa) történı kezelése – Rendelet-tervezet 2. §-a és 5.§-a -, és a Rendelet 5. § (2) 
bekezdés e) pontjában meghatározott elınyt jelentı feltétel konkretizálásának igénye, illetve az elınyt 
jelentı feltételek fennállásának esetén azok igazolásának elıírása- a Rendelet-tervezet 3. §-a- 
szükségessé teszi a rendelet módosítását. 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza azt az egy fıre jutó jövedelem határt, amely alatt a pályázót 
szociálisan rászorultnak kell tekinteni, és így az egyéb feltételek fennállása mellett pozitív elbírálásban 
részesülhet. Jelenleg ez a jövedelemhatár a Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, azaz 22.800 Ft. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 
elmondható, hogy több esetben a felsıoktatási tanulmányokat folytató diák azért nem tudott a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban (továbbiakban: Ösztöndíj) részesülni, vagy 
pályázatát be sem adta, mert a Rendeletben meghatározott jövedelemi feltételnek nem felelt meg. Pl. 
egy négy fıs család esetében a felsıoktatási tanulmányokat folytató diák akkor részesülhet az 
Ösztöndíjban, ha a család jövedelme nem haladja meg a 91.200 Ft-ot, ami egy család megélhetéséhez 
és felsıoktatási tanulmányok folytatásának finanszírozásához nagyon csekély, így ilyen nagyságrendő 
családi jövedelem mellett a gyermekek nem tudnak felsıoktatásban tovább tanulni. Annak érdekében, 
hogy minél több felsıoktatásban tovább tanuló lajosmizsei diáknak tudjunk támogatást nyújtani 
szükséges a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt legalább csekély 
mértékben megnövelni. Az elıterjesztés mellékletében szereplı rendelet-tervezet 4. § (1) 
bekezdésében ezen szövegrész kipontozva szerepel.   

 A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „ A pályázat elbírálása során elınyt élvez 
az a pályázó, aki:  

a) árva vagy félárva, 

b) családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több, 

c) gyermeket nevel, 

d) egyedül neveli gyermekét, 

e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylı beteg, vagy rokkant van, 

f) eltartója/szülıje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,  

g) nem részesül kollégiumi ellátásban.” 

Az e) pontban szereplı „valamilyen betegség” megfogalmazás igen tág kört jelenthet, ezt 
konkretizálni szükséges, ennek megfelelıen javaslom ezen pont módosítását a tekintetben, hogy a 
tartós, illetve krónikus betegségben, vagy maradandó egészségkárosodásban szenvedı pályázó 
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részesüljön elınyben. Természetesen a fentieken túlmenıen további feltételeket is meghatározhat a T. 
Képviselı-testület.  

A Rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott elınyt jelentı feltételek esetében javaslom, hogy  a 
rendelet egy új bekezdésben rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy amennyiben ezen feltételek, vagy a 
feltételek valamelyike a pályázó esetében fennáll, úgy annak igazolására szolgáló dokumentumokat, 
nyilatkozatokat a pályázó a pályázati dokumentáció mellékleteként nyújtsa be.   

Elızetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 
21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A jövedelemhatár módosítása esetén megnövekedhet az ösztöndíjban részesülık száma. 
Az esetlegesen megnövekvı támogatottak számával a 2016. évi költségvetésben tervezni 
szükséges.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Nem mérhetı hatás. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet módosítás elfogadása esetén megnövekedhet a pályázatot benyújtók száma, 
ami többlet adminisztrációs feladatokat jelent. Azonban pályázatok kezelése elsısorban 
az EPER-Bursa elektronikus rendszerben történik, amely nagyban megkönnyíti az 
adminisztrációs munkát. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A rendelet módosításának hiányában továbbra is csak szők kör részesülhetne a 
támogatásban. 

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

 
A Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak, a pályázatban részesülık számának 
esetleges növekedését a 2016. évi költség tervezésekor figyelembe kell venni.  

 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 

Lajosmizse, 2015. szeptember 10. 

 Basky András s.k. 

 polgármester 
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Elıterjesztés 1. számú melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete  a Bursa Hungarica Fels ıoktatási  

 Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 01 .)    
  önkormányzati rendelet módosításáról 

  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica 

Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép:  

„ (2) A pályázati kiírásokat az Önkormányzat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) épületében lévı hirdetıtáblán és az Önkormányzat 
honlapján teszi közzé.” 

2. §  
 

(1)  A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

„ (2) A pályázati kiírás alapján összeállított pályázati dokumentációt a Jegyzıi 
Irodában a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidıig lehet beadni.”  

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

[A pályázat elbírálása során elınyt élvez az a pályázó, aki:] 
„e) valamilyen tartós, vagy krónikus betegségben, maradandó 
egészségkárosodásban szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylı beteg, 
vagy rokkant van,” 

 
(2) A Rendelet 5. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:  
  

„ (3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának igazolására szolgáló 
dokumentumokat, nyilatkozatokat a pályázat mellékleteként kell beadni.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „80 %-át” szövegrész helyébe a „…. %-át” szöveg 
lép.  
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5. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet:  
 

1. 4. § (1) bekezdése 
2. 6. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 

 
    
   6. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı 
napon hatályát veszti. 
 
 

 
Basky András       dr. Balogh László  
 polgármester       jegyzı  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja:  
        dr. Balogh László   
                        jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


