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Jászberény Város Polgármestere 
 

Előterjesztés 
a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati 
rendeletével (a továbbiakban: Ör.) Jászberény egészségügyi ellátása utánpótlásának 
biztosítása céljából, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében 
nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára 
ösztöndíjat alapított.  
Az Ör. 6. § (1) bekezdése alapján, az Ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a pályázati 
felhívást a Humán Erőforrás Bizottság a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíj 
pályázat kiírásáról szóló 141/2019. (VIII. 15.) számú határozatába foglalva elfogadta, 2019. 
augusztus 16. napján pedig a pályázati felhívás közzétételre került. 
A pályázati felhívás összeállítása és megtárgyalása során az Ör. 7. § (3) bekezdésében és a 8. 
§ (6) bekezdésében megjelölt, az Ösztöndíjban részesült személy hallgatói jogviszonyában 
bekövetkezett változás, változástól számított bejelentési kötelezettségének határidejének 
összhangba hozása vált szükségessé az Ör. gyakorlati szempontú alkalmazása érdekében. Az 
Ösztöndíjban részesült személy hallgatói jogviszonyában bekövetkezett változás, változástól 
számított bejelentési kötelezettségének egységes 30 napon belüli meghatározása vált 
indokolttá. 

A jelen rendelet módosítás a pályázati felhívás tartami elemeit nem érinti, az ösztöndíj 
pályázat lefolytatását nem akadályozza. 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testülettől a mellékelt rendelettervezet – 
minősített többséggel történő – elfogadását! 
 
 
Jászberény, 2019. augusztus 30. 
 
 
 
 Dr. Szabó Tamás s.k. 
 polgármester



 
 

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
 a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításának elmaradása esetén, a rendeletben szabályozott hallgatói 
jogviszonyban bekövetkezett változás igazolásának határidejét érintően két különböző 
határnap maradna megjelölve, mely a rendelet szabályszerű gyakorlati alkalmazását 
jelentősen nehezítené. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: - 

Gazdasági hatások: - 

Költségvetési hatások: - 

Környezeti következmények: - 

Egészségügyi következmények: - 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 



 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A Jászberény Városi 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 „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) 
önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Ösztöndíj folyósításának ideje alatt az Ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a 
hallgatói jogviszonyában történt változást követő 30 napon belül az Önkormányzatnak 
bejelenteni, illetve az Önkormányzat írásbeli felszólítására a hallgatói jogviszonyának 
fennállását eredeti hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával igazolni. Az Ösztöndíjban 
részesülő hallgató a jogviszony igazolást az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől 
számított 15 napon belül köteles benyújtani.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  



Indokolás a rendelethez 
 

Általános Indokolás  
 
A „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításának elmaradása esetén, a rendeletben szabályozott hallgatói 
jogviszonyban bekövetkezett változás igazolásának határidejét érintően két különböző 
határnap maradna megjelölve, mely a rendelet szabályszerű gyakorlati alkalmazását 
jelentősen nehezítené. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz  
 
Az Ösztöndíjban részesült személy hallgatói jogviszonyában bekövetkezett változás, 
változástól számított bejelentési kötelezettségének egységes 30 napon belüli meghatározása 
indokolt. 


