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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2021. október 7- i ülésére 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati  

rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

   
Ikt.sz: LMKOH/714-12/2021. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 17-i ülésén 
módosította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdését, mely azt az egy főre jutó jövedelem határt határozza meg, 
amely alatt a pályázót szociálisan rászorultnak kell tekinteni, és így az egyéb feltételek fennállása 
mellett pozitív elbírálásban részesülhet. A jövedelemhatár 75.000 Ft-ra módosult.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-i ülésén a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló csatlakozás tárgyalása során arra 
hatalmazta fel a jegyzőt, hogy készítse elő a rendelet módosítását arra vonatkozóan, hogy az egy főre 
jutó jövedelemhatár a 75.000 Ft helyett 85.000 Ft legyen. 

Annak érdekében, hogy minél több felsőoktatásban tovább tanuló lajosmizsei diáknak tudjunk 
támogatást nyújtani javaslom a 75.000 Ft-os jövedelemhatárt 85.000 Ft-ra emelni.  

 
A Rendelet-tervezet általános indoklása:  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-i ülésén a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló csatlakozás tárgyalása során arra 
hatalmazta fel a jegyzőt, hogy készítse elő a fenti tárgyú önkormányzati rendelet módosítását arra 
vonatkozóan, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a 75.000 Ft helyett 85.000 Ft legyen. 

A Rendelet-tervezet részletes indoklása: 
 

A rendelet-tervezet 1.  § indokolása 
 

Módosítja a rendelet bevezető részét az utolsó önkormányzati választáson létrehozott bizottsági 
struktúrának megfelelően. 

A rendelet-tervezet 2.  § indokolása 
 

Szabályozza az egy főre jutó jövedelemhatárt. 

A rendelet-tervezet 3. § indokolása 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

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

A jövedelemhatár módosítása esetén megnövekedhet az ösztöndíjban részesülők száma. 
Az esetlegesen megnövekvő támogatottak számával a 2022. évi költségvetésben tervezni 
szükséges.  
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A Rendelet módosítás elfogadása esetén megnövekedhet a pályázatot benyújtók száma, ami 
többlet adminisztrációs feladatokat jelent. Azonban a pályázatok kezelése elsősorban az 
EPER-Bursa elektronikus rendszerben történik, amely nagyban megkönnyíti az 
adminisztrációs munkát. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A Rendelet módosítása hiányában kevesebben részesülhetnek támogatásban. 

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

feltételek:  
 

A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a Közös Önkormányzati Hivatalnál adottak, a 
pályázatban részesülők számának esetleges növekedését a 2022. évi költségvetés tervezésekor 
figyelembe kell venni.  

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak 
indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 
 
                  
Lajosmizse, 2021. szeptember 23.             

Basky András sk. 
    polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI.01) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság valamint 
az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012 (VI.01.) önkormányzati 
rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012 (VI.01.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában, közös háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85000 Ft-ot.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.
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Részletes indokolás 

1-3. §  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 
indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.” 

Erre tekintettel Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012.(VI.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2021. október 7-i Képviselő-testületi 
ülésre beterjesztett elfogadásának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

1. Általános indokolás  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-i ülésén a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló csatlakozás tárgyalása során arra 
hatalmazta fel a jegyzőt, hogy készítse elő a fenti tárgyú önkormányzati rendelet módosítását 
arra vonatkozóan, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a 75.000 Ft helyett 85.000 Ft legyen. 

2.         Részletes indokolás: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét az utolsó önkormányzati választáson létrehozott 
bizottsági struktúrának megfelelően. 

2. § indokolása: 

Szabályozza az egy főre jutó jövedelemhatárt. 

3. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 
 
 


