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R e n d e l e t t e r v e z e t 

 Ikt.sz: 1/821-1/2017/I.   Tárgy: A „Makó számít rád!” tanulmányi  
 Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet 
                                                                                     módosítása  

Melléklet: 1 db hatásvizsgálati lap,1 db rendelet-tervezet 
       
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
M a k ó  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő testülete megalkotta a „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról 
szóló 11/2017. (III.17.) önkormányzati rendeletét.  
 
A rendeletben meghatározott határidők alapján megtörtént a pályázatok kiírása.  
 
A „B” és „C” típusú pályázatok esetén a beadási határidő 2017. június 15. napján lejárt. A rendelet 5. § 
(2) bekezdése szerint a beérkezett pályázatokat a polgármester javaslata alapján a Bizottság bírálja el. A 
pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről a „B” és „C” típusú pályázatok esetében minden év 
július 15. napjáig, az „A” típusú pályázat esetében szeptember 30. napjáig a Képviselő-testület dönt.  
 
A pályázatok elbírálására hatáskörrel rendelkező Emberi Erőforrások Bizottsága 2017. július 14. napjára 
tervezett ülésén történt volna meg a pályázatok elbírálása, mely után a Képviselő-testület dönthetett volna 
a támogatottak személyéről. 
 
Az Emberi Erőforrások Bizottságának ülése ezen a napon elmaradt, így a pályázatok elbírálásáról nem 
született döntés. 
 
A fent részletezettek miatt szükséges az önkormányzati rendeletben a „B” és „C” típusú ösztöndíjak 
elbírálására vonatkozó határidő módosítása annak érdekében, hogy a pályázók támogatásáról a Képviselő-
testület érvényes döntést hozhasson. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet vitassuk meg és a „Makó számít rád” tanulmányi 
ösztöndíjról szóló önkormányzati rendeletünket a mellékelt rendelettervezet alapján módosítsuk. 
 
M a k ó, 2017. július 24. 
 

Farkas Éva Erzsébet 
polgármester 
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1. melléklet „a „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása” tárgyú rendelettervezethez 
 
 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)   

 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: a „Makó számít rád” ösztöndíjra pályázók pályázatai a rendeletben foglalt 
határidőn belül érvényesen lesznek elbírálva. 
 
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatásai nincsenek. 
 
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatásai nincsenek. 
 
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 
 
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: megalkotása esetén a pályázatok a rendeletben szereplő határidőn 
belül érvényesen kerülnek elbírálásra. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Emberi Erőforrások Bizottsága és 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete mulasztásos jogszabálysértésbe esik, a beadott pályázatok 
az elbírálási határidőt követően kerülnek elbírálásra. 
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jelenlegi 
feltételeken felül többletet nem igényel. 
 
 
Makó, 2017. július 24. 
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2. melléklet RENDELET-T E R V E Z E T 
 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2017. (……...) önkormányzati rendelete 
a „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról szóló 11/2017. (III.17.) ör. módosításáról 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról szóló 11/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 
 
„(2) A beérkezett pályázatokat a polgármester javaslata alapján a Bizottság bírálja el. A pályázók 
sorrendjéről és a támogatottak személyéről a „B” és „C” típusú pályázatok esetében minden év július 
30. napjáig, az „A” típusú pályázat esetében szeptember 30. napjáig a Képviselő-testület dönt. A döntés 
ellen jogorvoslatnak helye nincs.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2017. július 28. napján ……… órakor lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
Farkas Éva Erzsébet s.k.    dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k. 
 polgármester           jegyző 
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