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Oktatási Bizottság

Tárgyalás módja: Et’őkésziíetíe:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!

Az oktatási típusú támogatások során a szociális szempontot eddig a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj százalékában állapítotwk meg, ez azonban hosszú idő óta nem változott,
emiatt rendeleteinket folyamatosan módosítani, korrigálni kell. A jelenlegi jövedelempolitikai
irányok alapján az évente dinamikusan növekedő minimálbér az a kiindulási alap. amelyik
alkalmas hosszabb távon reális szempontként működni a szociális támogatások
megállapitásakor, ezért a középiskolai ösztöndíj (A Békési Középiskolai Ösztöndij alapirásáról
szóló 5/2017. (1. 30.) önkormányzati rendelet) és a llsőoktatási ösztöndij (Az általános iskolai
ícumlók és felsőoktatási hallgatók Űsztömlíjáról szóló 9/2009. UH. 27,) önkormányzati
rendelet) esetében is ilyen tartalmú rendeletmódosítást javasolunk.

201 8-ban látható volt, hogy a támogatások felső határaként megállapított 62.7000,- Ft miatt
igen kevesen tudták igénybe venni az ösztöndíjakat. a középiskolai ösztöndíj beadási
határidejét meg kellett hosszabbítani. a Bursa Hungarica Ösztöndíjra pedig 2001. évi indulása
óta a legkevesebben tavaly szereztek jogosultságot. Középiskolai ösztöndijat 10i2 fő kaphat.
2017-ben 23 pályázó volt. közülük 11 teljesítette a feltételeket. 2018-ban 13 pályázat közül 12
felelt meg a pályázati kiírásnak.

Emiatt a minimálbér 54 %-ában (Jelenleg ez 80.460,- Ft) javasoljuk a jogosultsági határt
megállapítani mindkét támogatás esetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet elfogadására.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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a Békési Középiskolai Osztöndíj alapításáról szóló 512017. (I. 30.) rendelet
módosításáról
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Békés Város önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptön’ény 32. cikk (2)
hekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói haláskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (11. 14.)
önkormányzati rende’et 24. * (2) bekezdés b) pontjóban biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
a következöket rendeli cl:

I. A Békési Középiskolai Ösztöndij alapitásáról szóló 512017. (I. 30.) rendelet 2. * b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. Ösztöndíj-lámogatásban részesithető az a békési állandó lakhelyű, 20. életévét be nem
töltött középiskolai tanuló, ...]

h) akinek c.valóc(chan ci: ekn főre eső /övecleknz izem halad/a meg ci mindenkori mb zimólhér
összegének 54 %-ót’
2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. majd az azt követő napon hatályát
veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihb-dezésre került: 2019 napján.

Tárnok Lászlóné
/egy:ő

Előzetes hatásvizsgálat

A Békési Középiskolai Ösztöndíj alapítúsáról szóló 5/2017. (1. 30.) rendelet) módosításáról
szóló rendelet-ten’ezethez

A rendeletmódosítás várható hatásait a következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az önkormányzati rendelet hatásai:
a) társadalmi hatások: az ösztöndíjat nagyobb számban pályázhatják meg a békési
lakosok.
b) gazdasági hatások: nincsen számottevő hatása.
c) költségvetési hatások: nincsen számottevő hatása.
d) környezeti következmények: nincsenek.
e) egészségi következményei: nincsenek.
f) adminisztratív következmények: nincsenek.

2. Az önkormányzati rendelet rnealkotásának szükségessége. elmaradásának várható
következményei:
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A rendelet jelenlegi tarialmában erősen korlátozza a pálvázatban támogatható tehetséges
középiskolások számát, módosítása több Fiatal számára teremt pályázati lehetőséget.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi Feltételek: rendelkezésre állnak.
b) szervezeti feltételek: rendelkezésre állnak
e) tárgyi feltételek: rendelkezésre állnak.
d) pénzügyi Feltételek: rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló 5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. tához: A Békési Középiskolai Ösztöndíj alapitásáról szóló 5/2017. (I.
30.) önkormányzati rendelet 2. b) pontja oly módon módosul, hogy a támogatásra jogosult
jövedelemhatár számításának módja megváltozik. ezzel értékhatára is nő.

Jelenle2i szöveu:
2. ‚ Oszrönd(j—tchnogatósban részesithető ci: ci békési óllcincia lakhelvil. 20. éleíévéi he nem

töltött középiskolai tanuló, ...)
h) akinek csa/ócljóhcm ci: cm’ főre eső jűvedelwn 1W/II haladja meg ci: öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg 62. 700 Ft).

Módosított szöveu:

(2. ‚%‘ Os:tönd—!ónzogcuc’Lvhan ;és:esíiheiő ci: ci békési óllcmcló lakhelvű, 20. ék/évét he nem
töltött középiskolai tanuló,...)
h) akinek csalúcl/óbcm ci: egy főre evő jövedelem ;iem halad/ti meg ci mindenkori minünúlbér
összegének 54 %-át (jelenleg 80.460 Fi,).

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2019. május 23.
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Jogi ellenjegvzö

Pénzügyi ellenjegyző


