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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet
végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló 20/2020
(XI.2.) önkormányzati rendeletet tartalmazza a – többek között – a Dunaföldvár Város Felsőoktatási
Ösztöndíjának (a továbbiakban: Ösztöndíj) megállapításának szabályait.
Az Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén felmerült az igény
a jelenleg hatályos Ösztöndíj jogosultsági feltételeinek módosítására a képzési forma és a jövedelmi és
vagyoni helyzet vonatkozásában.
Az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése szerint Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít
a) a Dunaföldváron legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező,
b) felsőfokú tanulmányokat államilag támogatott képzésben nappali tagozaton folytató,
c) 25 év alatti,
d) nehéz szociális körülmények között élő,
e) legalább 3,51-es „halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal” rendelkező hallgató részére.
Az önkormányzati rendelet szerint a hallgató családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 280 %-át (79 800.- Ft), egyedül élő esetén annak 360 %-át (102
600.- Ft).
A jövedelmi helyzet, mint jogosultsági feltétel vonatkozásában több önkormányzati ösztöndíj került
megvizsgálásra az alábbiak szerint:
Önkormányzat
Ösztöndíj
megnevezése
megnevezése
Budapest
Főváros „TRAMBULIN”
Önkormányzata
Fővárosi
Tehetséggondozó
Ösztöndíj

Jövedelmi határ
a tanuló családjában az egy 142 500.főre jutó nettó jövedelem
nagysága
a
nyugdíjminimum
ötszörösét nem haladja
meg

Budapest Főváros II. a
felsőoktatási a hallgató családjában az
Kerületi
ösztöndíj
egy főre eső havi nettó
Önkormányzata
jövedelem nem haladja
meg a mindenkori bruttó
minimálbér 60%-át
Göd
Város „PÉLDAKÉP”
a
tanuló/hallgató
Önkormányzata
ösztöndíj
családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja
meg a 300 000 forintot,
egyedül élő esetén a 350
000 forintot
Pályázati
forrásból
biztosított támogatás
a háztartásban az egy főre
jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb összegének 200
%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
Bácsalmás
Város a
tanulmányi a háztartásban az egy főre
Önkormányzata
ösztöndíj
jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb összegének 200
%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
Mór
Város a
felsőoktatásban a hallgató családjában az
Önkormányzata
tanulók ösztöndíja
egy főre jutó igazolt nettó
átlagjövedelem
a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 400 %-át,
gyermekét egyedül nevelő
szülő személy esetében 500
%-át nem haladja meg

120 000.-

57 000.-

114 000.500.- Ft

A fentiek figyelembe vételével nem indokolt a jövedelmi helyzet módosítása.
A fentiek alapján került a rendelet-tervezet előkészítésre.
A fentiek ismeretében kérem a rendelet-tervezet megvitatását és a döntés meghozatalát.
Dunaföldvár, 2022. április 14.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

Ft/142

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2022.(…..) önkormányzati rendelete
a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi
tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének
szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 27.§ (6)
bekezdése alapján Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság és Oktatási-, Kulturális,Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli
el:
1.§
(1)
Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi
tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól
szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdés b) pontja
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„b)

felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató”
2.§

Hatályát veszti a Rendelet 1.§ (3) bekezdése.
3.§
A jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor döntéssel le nem zárt folyamatban lévő ügyekben is
4.§
Ez a rendelet 2022. április 27-én lép hatályba, és 2022. április 28-án hatályát veszti.
Dunaföldvár, 2022. ……
Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2022………….
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap
a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi
tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének
szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
/2022. ( ) önkormányzati rendelethez
I. Várható társadalmi hatások
Dunaföldváron nehéz körülmények között élő, felsőoktatásban tanuló diákok részére ösztöndíj alapítása
segítheti a tehetséges fiatalok boldogulását, továbbtanulását.
Az ösztöndíjban részesülők köre kiterjesztésre kerülne az önköltségi formában tanulmányokat
folytatókra is.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A 2022. évi költségvetés rendelet 2 fő részére 200 000.- Ft-tal tartalmaz előirányzatot az ösztöndíjra. A
polgármester – szükség esetén – jogosult a szociális támogatások előirányzata között átcsoportosítani.
Az átcsoportosítás nem érinti a költségvetés főbb kiadásait,.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív hatása minimális.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
A rendelet-tervezetben nyújtott támogatás nyújtásának szabályait rendeleti formában szükséges
szabályozni. Ezzel meghatározza a támogatás nyújtásának, igénybevételének feltételeit.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi
tervezetek közé.
Dunaföldvár, 2022. április 14.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi
tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének
szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
/2022. ( ) önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik,
továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatnak minősül a sport, ifjúsági ügyek.
Dunaföldvár Város Önkormányzata számára fontos a felsőoktatásban történő oktatás elősegítése. A
rendelet-tervezet tartalmazza a szociális rászoruló, felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára
ösztöndíj folyósításának feltételeit.
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint:
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott
rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
A rendelet-tervezet részletes indokolása:
1-2. §
A rendelet-tervezet tartalmazza a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja támogatás jogosultsági
feltételeinek bővítését azzal, hogy a nappali tagozaton, önköltséges képzésben résztvevő hallgatók is
jogosulttá válnak az ösztöndíjra az egyéb feltételek teljesítése esetén.
3-4. §
A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről, valamint a
folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásáról rendelkezik.

