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  Elıterjesztés 4. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 31-i ülésére 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

Az elıterjesztést készítette: Bai Tímea tanácsos 

  Hatósági Iroda 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska 

 aljegyzı 

 Kutasiné Nagy Katalin s.k. 

 jegyzı 
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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 31-i ülésére 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendeltének hatályba lépése óta 
módosult jogszabályok szükségessé tették a rendelet felülvizsgálatát, melyet a 177/2011. (XII.15.) 
önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv szerint a Képviselı-testület 2012. május hónapban 
tárgyal. 

A felülvizsgálat során figyelembe kellett vennünk a 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvényt, a 
2011. január 01-én hatályba lépett új jogalkotásról szóló törvényt, valamint a jogszabályszerkesztésrıl 
szóló 61/2009. (XII.14) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) elıírásait is. Ennek megfelelıen 
fıképpen szerkezeti, formai változtatásokat hajtottunk végre a rendeleten, tartalmi változtatásra nem 
volt szükség. 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 

Lajosmizse, 2012. május 14. 

 Basky András s.k. 

 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-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 Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Lajosmizse város közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkezı, Lajosmizse Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) 
pályázatot benyújtó, felsıoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdı és tanulmányaikat 
folytató hallgatókra. 

2.§ 

(1) Az Önkormányzat évente nyilatkozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez (továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) történı csatlakozásról.  

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ösztöndíjrendszer Általános Szerzıdési 
Feltételeiben foglaltaknak megfelelıen kell eljárni.  

2. A pályázati kiírás tartalma, közzététele, a pályázatok benyújtása és elbírálásának 
szempontjai 

3.§ 

(1) A pályázat a kiíró mindenkori ajánlásának megfelelı tartalommal kerül kiírásra. 

(2) A pályázatokat az Önkormányzat Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) épületében lévı hirdetıtáblán és az Önkormányzat honlapján teszi 
közzé. 

4.§ 

(1) A pályázati őrlapok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában (a továbbiakban: Hatósági 
Iroda) igényelhetık. 

(2) A pályázati őrlapot a Hatósági Irodában a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási 
határidıig lehet beadni. 

5.§ 

(1)  A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át. 

(2) A pályázat elbírálása során elınyt élvez az a pályázó, aki:  

a) árva vagy félárva, 

b) családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több, 

c) gyermeket nevel, 

d) egyedül neveli gyermekét, 
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e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylı beteg, vagy rokkant van, 

f) eltartója/szülıje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,  

g) nem részesül kollégiumi ellátásban. 

6.§ 

(1) A hatáskör gyakorlóját Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

(2) A hatáskör gyakorlója a beérkezett pályázatokat a pályázati határidı lejártát követı ülésén 
bírálja el. 

(3) A bírálati lapok, az összesítı lapok kitöltésérıl, a támogatás folyósításáról a Polgármesteri 
Hivatal gondoskodik. 

3. Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Ez a rendelet 2012. ……………………..napján lép hatályba  

(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2007 (IV.16) önkormányzati 
rendelete.  

Basky András Kutasiné Nagy Katalin 

polgármester jegyzı 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. …………………………….. 

 Kutasiné Nagy Katalin 

 jegyzı 


