
 

1. NAPIREND               Ügyiratszám: 2/226-1/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. január 21-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos 

helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
   Humán Bizottság 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) a 
Képviselő-testület a 2011. december 9-i nyilvános ülésén fogadta el. Az Ör. utolsó 
módosítására 2015. december 21. ülésen került sor.  
Az Ör. akkori módosítását egyrészt a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák 
orvoslása, másrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvénynek (a továbbiakban: Szt.) a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett 
változásai indokolták.  
Az Ör. 3. § (2) bekezdés e) pontja úgy rendelkezik, hogy támogatásban részesülhet az a 
kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz az 57.000 Ft/fő/hó jövedelmet.  
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2020. évre sem változott (28.500 Ft/hó). Ezzel 
ellentétben a családok jövedelmében emelkedés tapasztalható, így ez az alacsony 
jövedelemhatár azt eredményezte, hogy 2019. évben már egyetlen pályázónk sem volt.  
Tekintettel arra, hogy ezt a támogatást önkormányzatunk saját költségvetése terhére nyújtja, a 
támogatás megállapításának, a kérelmek elbírálásának szabályait is saját maga alkothatja meg. 
Miután a támogatás feltétele a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben elért 
legalább 4,00 tanulmányi eredmény, ez a felsőoktatásban tanulók esetén erős korlát, ezért úgy 
vélem, hogy a jövedelemhatárt emelnünk kellene.  
Javaslom, hogy az Ör. 3. § (2) bekezdés e) pontjában, a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem-jogosultság határát a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 350 %-ban, azaz 99.750 Ft-ban állapítsuk meg.   
A 2020. évi költségvetésünkben e célra tervezünk 300.000 Ft-ot, illetve a Bursa Hungarica 
támogatásokra tervezett összegből is rendelkezünk kb. 1.500.000 Ft maradvánnyal, amelyet 
szükség esetén átcsoportosíthatunk erre a célra.  



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan 
hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 
31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
__/2020. (I.__) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 

 
 

 
 

Tapolca, 2020. január 21. 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 



 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
__/2020. (I. _.) önkormányzati rendelete 

 
a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 

támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) módosításáról 
(tervezet) 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 25. § (3) bekezdés b) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási intézményekben tanuló 
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„e) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 350 %-át” 

2. § 

Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő 
ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell, amennyiben az a kérelmezőre nézve kedvezőbb.  
 
 
Tapolca, 2020. január 21. 
 
 
  Dobó Zoltán     dr. Iker Viktória 
   polgármester            jegyző 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 
alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a módosítás a támogatásra jogosultak köre 
kissé emelkedik. A jó tanulmányi eredményt felmutató, szociálisan hátrányos helyzetű 
tanulókat kis mértékben támogatni tudjuk.   
A jogosultak körének emelkedése többlet költséget okoz az önkormányzat számára, de ezt a 
költséget saját költségvetése terhére finanszírozni tudja.   
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív számottevő többletterhet nem okoz.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet módosításának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az alacsony 
jövedelemhatár miatt senki nem tudja benyújtani a támogatás iránti igényét.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

