
MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 

4/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM RENDELETE 
 

a „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról szóló 11/2017. (III.17.) ör. módosításáról 
 
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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendelem el:   
 

1. § 
 
A „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról szóló 11/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ösztöndíjra vonatkozó „A”, „B” és „C” típusú pályázati felhívást a Bizottság írhatja ki 
az adott év május 15. napjáig.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A „B” és „C” típusú pályázatot az adott év június 15. napjáig, az „A” típusú pályázatot 
augusztus 31. napjáig kell benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező 
formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján a pályázati felhívásban 
megjelölt szervhez. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 
az adott év július 15. napjáig, az „A” típusú pályázat esetében szeptember 30. napjáig a 
Képviselő-testület dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.” 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
  Farkas Éva Erzsébet s. k.                 dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
         polgármester                                        jegyző 
 
Záradék: 
A polgármester a rendeletet 2020. április 29-én fogadta el. 
A rendelet 2020. április 30-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2020. április 30.   

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta  
                                                                                                         jegyző 


