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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város megtartó ereje növelésének egyik módja lehet. ha a középiskolás korosztályt a
településhez kötjük. Az önkormányzatnak a középiskolák szakmai munkájára. színvonalára hatása nincs, azt
azonban erősítheti. hogy a nyolcadik osztályt végzett kiemelkedő képességű gyerekeknek megérje helyi
középiskolát választani. Ennek a célnak érdekében teszünk javaslatot középiskolai ösztöndíj alapítására. Az
alapelképzelések szerint erre a helyben tanuló, jó tanulmányi eredménnyel bíró, anyagilag nehéz helyzetben
lévő családok gyermekei pályázhatnak — a középiskolai tanulmányok 2. félévétöl (az 1. félévi bizonyítvány
alapján), a mellékelt rendelet tervezetben foglaltak szerint.

A tervezet megvalósításához szükséges évi I millió forint az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre
áll. 2017. évi tervezésben szerepeltetjük.
Amennyiben a januári ülésen elfogadja a Képviselő-testület a javaslatot, úgy a pályázat már február
hónapban kiírásra kerül.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján ajogszabály előkészítöje
— ajogszabálv feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, a rendelet —tervezet társadalmi hatása,
hogy e rendelet megalkotásával (a már meglévő általános iskolai és felsőoktatási támogatásokat kiegészítve)
a tanulói-hallgatói támogatási rendszer teljessé válik. A rendelet - tervezet jelentős gazdasági, költségvetési
hatással nem bir. A végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai vonatkozásában az adminisztratív
terhek elsősorban a pályázók felé keletkeznek, mivel a pályázathoz és elszámoláshoz több dokumentum
benyújtása szükséges. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti
leírtak alapjáxi a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. * alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt
megtárgyalására és elfogadására.

határozati javaslat és rendelet-tervezet

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békési Középiskolai Ösztöndij-at alapít. A pályázati
kiirást a határozat melléklete szerint Írja ki legkésőbb 2017. február 3-ig. A beadási határidő 2017.
február 15.

Jogi ellenjegyző

enzugy I enjeyzo

Határidő:
Felelős:

Békés, 2017. Január 17.

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

lgármester
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

( )
önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a békési állandó lakhelyű. nehéz
anyagi körülmények között élő. jó tanuló, Békésen középiskolai tanulmányokat folytató
fiatalok Számára ösztöndíjat alapít.

(2) E rendelet keretében középiskolai oktatásnak minősül a gimnázium vagy
szakközépiskola bármely évfolyamán nappali tagozaton folytatott tanulmány.

(3) Évente maximum 10 fö kaphat támogatást.

2.* Ösztöndíj-támogatásban részesíthető az a békési állandó lakhelyü. 20. életévét be nem
töltött középiskolai tanuló,
a) aki középiskolai tanulmányait helyben folytatja,
b) akinek családjában az egy főre esö jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
c) akinek a pályázat benyújtását megelőző félévben tanulmáni eredménye a kerekítés

szabályai nélkül elérte 4.50 átlagot.
d) A támogatás a középiskolai tanulmányok idejére szól, a középiskolai tanulmányok 2-8.,

technikusi képzés esetén 2-10. félévére.
e) A jövedelem számításánál aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Ill. törvény 10. (2) —(5) bekezdése az irányadó.

3. (l)A támogatás pályázat útján nyújtható.

(2) A következő évi pályázat kiírásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
minden év decemberi ülésén dönt.
(3) A pályázatok beadásának ideje minden év február 15.

(4) A pályázatok előzetes véleményezésével. rangsorolásával a Képviselő..testület az
Oktatási. Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.

(5) A támogatásokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésén
dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

4. (1) A támogatás összege havi 10.000 Ft. A támogatás két egymást követő félévre szól. a
félévek 5 tanulmányi hónapjára. A támogatást közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli. azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

(2) A támogatást a tanuló törvényes képviselője veheti fel. Nagykorú tanuló esetén a
támogatás Saját jogon is megpályázható.



(3) A támogatások folyósítása havonta történik, a februári összeg kifizetésére kivételesen
a márciusi támogatással együtt kerül sor.

5. (1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített űrlapon lehet
benyújtani.
(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány
másolatát,

b) a pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolást
c) a pályázóval egy háztartásban élő szülő (gondviselő) és egyéb hozzátartozó

jövedelemigazolását. A közös háztartásban élö közeli hozzátartozók körét a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.

* (4) bekezdése szerint kell érteni.

6. A pályázó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha adataiban a pályázatot érintő változás
következett be, különösen, ha állandó lakóhelye megváltozott.

7. (1) A támogatást az önkormányzat a változást követő hónaptól megvonja, ha a tanuló
állandó lakóhelye megváltozik.

(2) A támogatás megvonható attól, aki arra méltatlanná válik.

(3) A méltatlanság esetei különösen, ha a tanuló
a) tanulmányi eredménye 4,0 átlag alá romlik,
b) iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá, vagy magatartása egyéb módon erre okot ad.

(4) A támogatás megvonásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tudomásszerzést követő testületi ülésen dönt és a döntést követő hónaptól lép hatályba.
Fellebbezésnek helye nincs.

(5) A jogtalanul felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Békés, 2017. január 19.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017 -én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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„Békési középiskolai ösztöndi] “-ra

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik középiskolai
tanulmányaikat Békésen nappali tagozaton végzik.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (február
— június) illetve (szeptember — január) időtartamra.

Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,50 és afölötti tanulmányi eredmény esetén
lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át.

Ösztöndij csak abban az esetben kerüL folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB ján.üékfizetési kötelezettség nem terheli.
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre
rendszeresített nyomtatvánvon.

A pályázat benyújtási határideje február 15., a következő félévre való szeptember 15-
ig kell igazolni.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést
kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni;
név, állandó lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma. születési helye és ideje,
bankszámlaszám. középfokú megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete a középiskola iskolalátogatási igazolása és az iskola
véleménye.



„Békói KözépisLolai Ösztöndíj” pályázat 2017.
PALYAZATI URLAP

A pályázó neve:

Születési helye, ideje.

Anyja neve:

Oktatási azonosító száma:

Bankszámlaszám (ha van):

Állandó lakcím: 5630 Békés

Utca, házszám:

Telefonszám:

Az oktatási Intézmény megnevezése:

Tanulmányaiból hátralévő félévek száma;

A pályázat rövid Indoklása:

Milyen más ösztöndüban részesül?

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhivásban közzétett kötelező mellékletek egUttes benyújtásával érvényes. Jelen
űrlaphoz csatolt mellékletek száma

BönteLőjoi felelősségem tudatában kijelenteni, hog\ a pályázati űrlapon és mellékleteiben általam feltuntetett adatok a
valóságnak rncgfe[e[nek.

Kelt, Békés,

pályázó

kiskorú pályázó esetén törvényes képviselője


