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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (1. 30.) számú rendeletében
határozta meg a Békési Középiskolai Ösztöndíj kiírásának keretszabályait. Az idei évben 12
személy részesíthető ösztöndUban a pályázati forrásnak köszönhetően. A pályázat 2018.
augusztusában került kiírásra, a beadási határidő 2018. szeptember 14. napja volt.
A határidő lejártáig mindösszesen 8 pályázat érkezett. A megadott határidőig azok sem adták
be mindannyian újból pályázatukat, akik tavaly alsóbb évesként elnyerték azt. Ezért javasoljuk,
hogy a Tisztelt Képviselő-testület hosszabbítsa meg a pályázati határidőt egy hónappal.
A pályázati határidőt rendeletünk szabályozza. ezért csak annak módosításával oldható meg a
hosszabbítás.

Előzetes hatásvizsgálat

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

tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítöje 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:
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A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

A rendelet a pályázók számára a korábbiaknál hosszabb idöt biztosít, így több személy
részvételére számítunk.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi. szervezeti Feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételek évente változhatnak.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2018.
önkormányzati rendelete

a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló
5/201?. (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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L. évi CLXXXIX. törvény 10.

* (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében elján’a a Békés Város Önkormányzata
Képviselő-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 el:

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

(‘3) A pályázat benv4jtásának határideje minden ér október 15. napja

2. A Rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A ícunogatasokmi Békés I Város Qnknrmánvzuta Képviselő—testülete a ben váltási határidőt
követő soros ülésén c/öl;!,

3. A Rendelet 4. * (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3V) A támogatások .Mvósítása havonta történik. A szeptember-október hónapra járó
támogatások kifizetésére ci novemberi fólvósítással együtt kerül sor.
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4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 201 $.szeptember

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kíhirdetésre került: 2018 -áll

Támok Lászlóné
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

tervezethez

A rendelet-tervezet I. ‘-ához: A Rendelet 3. (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik,
mely korábban szeptember 15. napjában szabályozta a beadási határidőt. A módosítás ezt
hosszabbítja meg egy hónappa’.

Hatályos normaszöve2:

•‚3. (3) A pályázatok beadásának ideje minden év szeptember 15.”

A módosítást követő flOrfl?aSZöveZ:

3. ‘ (3,) A pálvá:at benv%jtásának határideje minden él október 15. napja”

A rendelet-tervezet 2. 9-ához: A Rendelet 3. (5) bekezdésének módosításáról rendelkezik,
melyben a képviselő-testületi döntés határidejét igazítja az Új 3. (3) bekezdésének
megfelelően.

Hatályos nomiaszöve:

‚.3. (5) A támogatásokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptemberi
ülésén dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.”

A iiiódosí(ást követő nornzaszöve:

3. ‚‘ (5) A táflzogaí(isokról Békés I árns Ónkormnánvzwa Képviselő—testülete a ben v4jtási
határidőt követő soros ülésén dönt.

A rendelet-tervezet 3. ‚‘-ához: A Rendelet 4. * (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik,
melyben a támogatások kiflzetésének módját szabályozza az Új 3 (3) bekezdésben
meghatározott dátumhoz igazítva azt.
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Hatályos normaszövet:

„4. (3) A támogatások folyósítása havonta történik, a szeptemberi összeg kilizetésére
kivételesen az októberi támogatással együtt kerül sor.”

A módosítást követő nonnaszö1’e5:

„4. S’ 43,) A támogatások fólvósítása havonta történik. A szeptember-október hónapra járó
támogatások kifizetésére a novemberi fólvósítással együtt kerül sor.

A I’CIldClCt-tL’FVCZL’t 4. $-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tiszteli Képviselő-testü’etet a rendelet-tervezet elfogadására.

Békés, 2018. szepternber2L

Izsó Gábor
pojgárniester

Jogi ellenegvzo

Penzugvi’Ílenz
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