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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
 2015. szeptember 24- i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Középiskolai  tanulmányi  ösztöndíjrendszer  szabályzatának
felülvizsgálata 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás  dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81/2011. (IV.29.) számú határozatával el-
fogadta a középiskolai tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának és megállapításának fel-
tételeiről szóló szabályzatot.

 A szabályzat  elfogadása óta a Várpalotai  Polgármesteri  Hivatalban mind szervezeti,  mind
személyi változások történtek, így szükséges a szabályzat módosítása az alábbiak szerint:   
A szabályzat IV. és VI. pontjában szereplő „közoktatási szakreferens” megnevezés helyébe
„humánügyi referens” kerül.

 A szabályzat IV. pontja első mondatában szereplő „Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és
Okmányirodáján” mondatrészt a szervezeti átalakítások miatt módosítani szükséges, helyébe
a „Portaszolgálat” kifejezés lép, valamint a mondat kiegészül a „Várpalota város Honlapjá-
ról (varpalota.hu) lehet letölteni” mondatrésszel. 

A szabályzat III. pontja értelmében „A tanulmányi ösztöndíj folyósítása a támogatott számla-
számra utalványozással, ennek hiányában egyeztetés  után személyesen felvehető a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában”.  

A szabályzatban szereplő mondat második mondatrészét törölni javasolom a következő okok
miatt:

- Várpalota Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete 2015. szeptemberétől
nem rendelkezik helyi fiókkal, így a készpénzes kifizetések nagyobb technikai szerve-
zést igényelnek az elkövetkezendőkben.

- 2013-óta a diákok részéről nem volt igény a készpénzes kifizetésre. 

A határozati javaslat 1. sz mellékletét képezi a módosított, egybeszerkesztett szabályzat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és határozattervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

Várpalota,  2015. szeptember 08.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  szeptember  24-i  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi
határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 81/2011. (IV.29.) képviselő-testületi
határozattal  elfogadott  „Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  által
alapított  középiskolai  tanulmányi  ösztöndíj  iránti  pályázat  benyújtásának,
megállapításának  feltételeiről”  szóló  szabályzatát  2016.  január  01-től  módosítja,  és
elfogadja  a  határozat  1.  számú  mellékletébe  foglalt  módosított,  egybeszerkesztett
szabályzatot. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a Humán- Erőforrás Bizottság Elnökét, hogy a középiskolai
ösztöndíj  elnyerését  célzó  következő  pályázati  felhívást  a  módosított  szabályzatnak
megfelelően írja ki.

Határidő: A szabályzatban meghatározott határidők

Felelős: Talabér Márta polgármester      

Végrehajtásban közreműködik:   Varga Szilvia humánügyi referens

Várpalota,  2015. szeptember 24.

       Talabér Márta            dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző
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