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Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés ugyanazon tárgykörön belül két kérdést érint: 1. rendeletmódosítás, 2 pályázati kiírás.

I. Rendeletmódosítás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (I. 30.) számú rendeletével megalapította a Békési
Középiskolai Ösztöndíjat. Az 1. (3) bekezdése értelmében a támogatást évente 10 Fő kaphatja meg. A
szabályozás ebben a Formájában túl merev. hiszen a költségvetési Források alakulása ezt a keretet évröl évre
növelheti. vagy esökkentheti. Jelen pillanatban a „Településeinkért” EFOP-l.5.3-ló-2017-00097 kódszámú
projekt a 2018/19. és 2019/2020. tanévre 12-12 fő számára biztosít forrást. amit szeretnénk kihasználni
annak érdekében1 hogy minél több gvenek részesüljön a támogatásból. (2017-ben a 22 pályázéból kellett
kiválasztani a 10 támogatottat.)

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2018. L_._)
önkormányzati rendelete

a Békési Középiskolai Ösztöndij alapításáról szóló
512017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény iG. * (2) bekezdésében
meghatározott feladatkőrében eljárva a Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli cl:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló
5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) I. * (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

1. (3,) A tói;zogaiható személyek számáról ci pályázat klírásakor dönt a Képviselő—testület.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Békés. 2018. július

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2018 -cm

Tárnok Lászlóné

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló
5/2017. (1. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A joalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály elökészitöje
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a település megtartó-képességének növelését szolgálja. A támogatottak
számának merev szabályozása helyett a támogatás az éves lehetőségekhez igazítható. melyet az
önkormányzat költségvetési forrásai határoznak meg.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet az önkormányzat adott évi teherbíró képességéhez igazított, a korábbinál rugalmasabb
szabályozást tesz lehetővé.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügYi feltételek:
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltétekk évente változhatnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló
5::2017 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A rendelet-tervezet 1. ‘-áI;oz: A Rendelet 1. * (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik, mely korábban
a támogatható személyek számát 10 Főben rögzítette. Az új szabályozás a támogatások számának évenkénti
meghatározását teszi lehetővé, ami jobban illeszkedik az önkormányzati lehetőségekhez igazított
forrásfelhasználáshoz.

Hatályos normaszöven:

„1. * (3) Évente maximum 10 Fő kaphat támogatást.

A módosítást követő nonnas:övet’:

I. ... (3) A tánzogcitható s:emélvek számáról ci pá/vázat kihúvakor dönt ci Kápviselő-testülei.’

A rendelet-tervezet 2. -ához: A rendelet hatályba lépéséröl rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

II. Pályázati kiírás

A rendelet 3. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület évente hagyja jóvá a pályázati kiirást. Eszerint
mellékeljük a pályázati kiírás tervezett szövegét és a benyújtandó pályázati űrlap formanyomtatványt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. tanévben az EFOP-1.5.3-16-
2017-00097 kúdszámú projekt keretében és terhére 12 főt részesít középiskolai ösztöndij
támogatásban.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot Ír ki a Békési Középiskolai
Ösztöndij 2018. évi fordulójára, és a pályázati kiírást, valamint pályázati űrlapot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

p /
Békés, 2018. július 24.

lzÁG ‘bor
iziÁcL / p4gármester

.1 ogi ellenjegyző

Penzugyi3jjjegyzo
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„Békési középiskolai ösztöndíj“-ra
Békés Város Önkormányzata az EFQP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú projekt keretében a 2018/2019.
tanulmányi évre kiírja a Békési Középiskolai Ösztöndíj pályázatot.

A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű
magyar állampolgárok (a továbbiakban: Pályázó) jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat
Békésen, nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi
eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. Ösztöndíj csak abban az esetben kerül
folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatta Pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban
megjelölt intézménynek.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az elnyert ösztöndíjat
közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő
jövedelemnek számit.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített
nyomtatványon (postai úton vagy személyesen).

A benyújtási határidő 2018. szeptember 14. napja, a következő félévre való jogosultságot február 15-ig
kell igazolni.

A pályázat kötelező mellékletei: a pályázat benyújtását megelőző félév
tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolata, a
középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, a
Pályázóval egy háztartásban élő családtagok
jövedelem igazolása

M

A Pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó
lakcím, anyja neve, tanulói ozonos(tó száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, középfokú
intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

SZÉCHENYI

___

Európai Unió
Európai Szociális
Alap

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A pályázatokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptemberi rendes ülésén bírálja
el. A Pályázók az elbírálás után a Képviselő-testület döntéséről írásbeli értesítést kapnak.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat a pályázat céljából kezelje és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig, azaz 2029.
június 30. napjáig nyilvántartsa. Az Önkormányzat a személyes adatokat más szervezeteknek nem
továbbítja.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálása nyílt képviselő-testületi ülésen
történjen, illetve tudomásul veszi, hogy a pályázati eredmények közlésére a sajtó nyilvánossága előtti
ünnepség keretében kerül sor.

SZÉCHENYI

___

Európai Unió
Európai Szociális
Alap
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PÁLYÁZATI ŰRLAP - „Békési Középiskolai Ösztöndíj” pályázat, 2018.

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 család tagjainak száma:

A család egy főre eső nettó jövedelme (forintban):

A pályázat rövid indoklása:

Milyen más ösztöndíjban részesül?

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával
érvényes. Jelen ürlaphoz csatolt mellékletek száma db

Hozzájárulok személyes adataigmak a pályázattal összefüggésben történő kezelésébez és nyílvántartásához,
illetve a sajtó nyilvánossága előtt rendezett eredményhirdetéshez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem. hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben általam
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, Békés

pályázó

kiskorú pályázó esetén törvényes képviselője

M

SZÉCHENYI

Európai Unió
Európai Szociális
Alap

k

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


