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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 191/2015. (IV.29.) határozatában, az ifjúsági koncepció 

elfogadásakor döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázaton azok adhatják be jelentkezésüket, akiknél a család egy főre eső 

jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220 %-át (62.700,- Ft). 

A felső határ korábban 180 % volt. A módosítás a 2016. évi pályázati fordulót és a 

költségvetést is érinti. Jelenleg 4,5 millió forint támogatás szükséges a program 

végrehajtásához. A tavalyi tapasztalatok alapján 10-15 fő fiatallal több kaphatná meg az 

ösztöndíjat a megváltozott feltételekkel, ami a kiadásokat 5 – 5,5 millió forintra növelné. 

 Az áprilisi döntésnek megfelelően terjesztjük a képviselő-testület elé az általános 

iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (III.27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.  

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megállapítottuk, hogy a rendeletmódosítás hatása 

elsősorban az, hogy az eddiginél több békési lakhelyű felsőoktatási hallgató tud részt venni a 

pályázaton, ezáltal a város lakosságának iskolázottsági aránya is növekszik és a békési 

fiatalok is jobb eséllyel indulhatnak a munkaerő-piacon. A módosítást a 2015. novemberében 

beadandó Bursa 2016. évi fordulójában kell alkalmazni, költségvetési kihatásai a 2016. évet 

terhelik. A rendelet végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A 

tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben 

kifejtettek a jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés 

mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2015. május 20. 

      Izsó Gábor 

      polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 



 
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………./………. (… . … .) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS FELSŐOKTATÁSI 

HALLGATÓKÖSZTÖNDÍJÁRÓL 

szóló 9/2009. (III.27.) rendelet módosításáról 
 

(tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az általános iskolai tanulók és a 

felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (III.27.) rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. §(1) Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó, vagy a pályázóval 

együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 220 %-át.” 

 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

B é k é s, 2015. május 28. 

 

   Izsó Gábor  sk                   Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester       jegyző 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. június ...…–én 

 

Tárnok Lászlóné sk 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. melléklet a …. …. (… . …) önkormányzati rendelethez 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálási szempontjai 
 

 

 

A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, 

illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem. 

 

Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni: 

 

 

l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 % -ig 20 pont 

2.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 130 % között  18 pont 

3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 131 % - 160 % között  16 pont  

4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 161 % - 190 % között  14 pont 

5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 191 % - 220 % között  12 pont 

 

 

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek. 

 

 

1.) A tanulóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, 

fogyatékkal élő, albérletben lakik (amennyiben az intézménytől nem kap albérleti 

hozzájárulást)  

pontértéke: 3 pont 

 

2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a 

családban folyamatos ellátást igénylő beteg, álláskereső vagy nyugdíjas, megváltozott 

munkaképességű, fogyatékkal elő nyugdíjas van)  

pontértéke: 1 pont 

 

3.) Egyedülálló pontértéke: 5 pont 

 

C) A támogatás havi összegét, a biztosítani kívánt ösztöndíj mértékét differenciáltan 

az alábbiak szerint kell meghatározni. 

 

  

20 pont és felette                           5.000 Ft 

18-19 pont                                     4.500 Ft 

16-17 pont                                     4.000 Ft 

14-15 pont                                     3.500 Ft 

12-13 pont                                     3.000 Ft 

 

 

 


