
T e r v e z e t
Meződ Község Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati rendelete 

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

l . §

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ösztöndíj tanévenként egyszeri juttatás, azt minden tanév szeptember hónapjára kell 
megállapítani.”

2.§

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

3.§

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelet 8. § (4) 
bekezdésében a „c” szövegrész helyébe az „e” szöveg lép.

4-§

Hatályát veszti a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „számú” szövegrész,
b) 4. § c) pontja,
c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1 melléklet

„1. melléklet

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

Ösztöndíj támogatási szerződés
Hegyháti ösztöndíj támogatásról

amely létrejött egyrészről
................Önkormányzata (székhely:............. ), képviseletében............ polgármester, mint támogató,
a továbbiakban: Támogató
másrészről
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Adóazonosító jele:
TÁJ szám:
Bankszámlaszáma:
és a kiskorú képviseletében
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
szülő, törvényes képviselő,
mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas
(a továbbiakban együtt Felek)
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hegyháti Ösztöndíjról szóló 8/2018.(VI.4.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) 
kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, 
tanulmányi előmenetelük motiválása céljából, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett 
és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás 
szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált. A jogosultság az Ösztöndíjast a 20... év 
szeptemberi tanulmányi jogviszonya alapján, 20.. év szeptemberére, mint támogatási időszakra 
vonatkozóan egyszeri alkalommal illeti meg.
2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. 
szabályrendszerét, valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt
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kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre - 
megismerte és megértette.
3. Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője hozzájárul, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali 
szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó 
szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében 
meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az 
ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és 
későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok 
felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.
E kötelezettség megszegése esetén a Támogatott a kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül a kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.
4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére e megállapodás aláírásától számított 30 napon 
belül egy összegben az ösztöndíj összegét, .... forintot megfizet, a kérelemben írt módon, az 
Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla javára történő átutalással, vagy az Ösztöndíjasnak vagy 
törvényes képviselőjének készpénzben.
5. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az 
ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.
6. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és 
írásban módosíthatják.
7. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.

..........,20 ................

Támogató Ösztöndíjas Törvényes képviselő
Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Meződ Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” közös pályázati projektje lebonyolítása során alapította a Hegyháti 
ösztöndíjat, 14-22 közötti nappali tagozaton továbbtanuló fiatalok számára. Az ösztöndíj feltételeit 
az 5/2018.(VI. 13.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A pályázat lebonyolítása végéhez közeledik, a projekt költségvetésének átdolgozása során az eredeti 
célok megvalósítása mellett is maradtak olyan források, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
ösztöndíjprogramot az eredeti tervek (Meződön 1 tanuló támogatása egy tanév idejére) bővítésével 
folytassuk. Az ismételt felülvizsgálattal a megítélt támogatásnak nemcsak akifizetését, de 
támogatási időszakot is a projektidőszak alatt biztosítjuk.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: az ösztöndíj-lehetőség bővítése a nehéz szociális helyzetben lévő családok 
számára kedvező.

- gazdasági hatása: közvetlen hatása nincs.
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- költségvetési hatása: a projekt költségvetésében rendelkezésre áll a szükséges forrás.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a tervezet a pályázók adminisztratív terheinek 
minimalizására törekszik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:

A rendelet szabályainak felülvizsgálata a pályázati projekt megvalósítása érdekében szükséges.

4



Pécsi Tankerületi Központ

Valamennyi érintett Önkormányzatnak Iktatószám: TK/014/.V.'í’íf.^.T.'f..72022
Ügyintéző: dr. Tarai Klára
Tárgy: Felvételi körzetek megállapítása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése 
szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 
körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt 
települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. 
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 
tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.
Az új, a 2023/24-es tanévre vonatkozó körzetek tervezete még nem készült el, véleményüket, 
javaslataikat a jelenleg hatályban lévő körzetekre vonatkozóan kéijük,- elsősorban az esetleges 
módosítási igények miatt. A vélemények beszerzése után a következő tanévre vonatkozó felvételi 
körzetek tervezetéről a Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 
1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 
iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a testület véleményéről szóló, a kért adatokat is tartalmazó 
határozatot 2022. október 15-ig, de legkésőbb önkormányzatuk képviselő-testületének következő 
testületi ülését követően haladéktalanul megküldeni a tankerületi központ részére.

Pécs, 2022. szeptember 27

Köszönettel:

Székhely: Pécsi Tankerületi Központ 
7621 Pécs, Színház tér 2. 
Telefon: +36-72-795-209 
E-mail: pecs@kk.gov.hu

Tóth.László v„- . /  ... .tank érül ei

mailto:pecs@kk.gov.hu


< § >
MECSEK-DRÁVA
Hulladékgozdálkof&ni Program

SZÉCHENYI TERV

Mecsek-Dráva Önkormányzati Dátum: 2022. szeptember 29.
Társulás Tagönkormányzata

Ügyintéző: Sipőcz Krisztina

Ügyiratszám: 8/695-13/2022.

Tárgy: Felhívás a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás felé történő 
képviselő-testületi határozati döntésre

Mellékletek: Határozat, Társulási 
megállapodás módosítás, Csatlakozó és 
kilépő önkormányzatok listája

Tisztelt Polgármester Asszony/Úrl

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Megállapodás 
módosításával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

2018. és 2019. években a Társulási Tanács döntött a Társult Önkormányzatok 
létszámának bővítéséről. Mohács Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzata, 
Bonyhád Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Önkormányzata és ezen települések 
térségének önkormányzatai -  mindösszesen 69 település - csatlakozási szándékukat 
jelezték Társulás felé. A Társulási Tanács 8/2019. (05.09.) határozatában a Társulás 
hozzájárult a csatlakozáshoz azzal a feltétellel, hogy az eddig megvalósult vagyonból a 
csatlakozó önkormányzatok még nem, kizárólag a jövőben megvalósuló vagyon 
tulajdonjogából részesedhetnek.

Továbbá a Társulás és Dél-Balatoni Regionális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DBR NKft.) 
között folytatott tárgyalások során felmerült, hogy a DBR NKft. közszolgáltatási területén 
fekvő 56db önkormányzat kiválik a Társulásból.

Fentiekkel összhangban a Tanács 2022. szeptember 14-i tanácsülésén az érintett 
települések csatlakozását, illetve kiválását jóváhagyta.

A Társulási Tanács által meghatározott 1 főre vetített tagdíj értéke 174Ft/fő. Továbbá a 
Tanács 23/2020. (XII.2.) számú határozata alapján 2021. évtől kezdődően minden évben 
az adott évre esedékes tagdíj befizetése mellett egy korábbi még be nem fizetett év tag
díját is megtéríteni kötelesek a tagönkormányzatok. Az önkormányzatok folyamatos 
gazdasági ellehetetlenülését tapasztalva, működésük megkönnyítése céljából a tagdíj 
10OFt/fő összegre való csökkentését a Tanács jóváhagyólag elfogadta.

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
E-mail: mdtarsulas@ph.pecs.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

www.mecsekdrava.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

mailto:mdtarsulas@ph.pecs.hu
http://www.mecsekdrava.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


< § >  ÚJ SZÉCHENYI TERV
MECSEK-DRÁVA
Hvíbdékgazdálkocfáii Program *' -

A Társulási Megállapodás XIV. A Társulási Megállapodás módosítása fejezet 2. pontja 
érteimében a Társulási Megállapodás módosításához a Társulás valamennyi Tagjának 
minősített többséggel hozott határozata szükséges. Ennek értelmében a Megállapodás 
mellékleteinek aktualizálása és a tagdíj csökkentése kizárólag abban az esetben léphet 
hatályba 2023 január 1-i nappal, amennyiben minden tagönkormányzat határozatával a 
módosítást jóváhagyja.

Fentiek és a Tanács 27/2022 (IX.14.) határozata értelmében az ügyben támogató 
döntésüket meghozni szíveskedjenek a mellékelt Megállapodás módosításának 
aláírásával együtt.

A határozatot és aláírt Megállapodás módosítást eredeti példányban a Társulás számára 
postai úton (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) vagy hivatali kapun (Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, KRID:108078171) megküldeni szíveskedjen legkésőbb 2022. 
december 31-i napig.

Szíves együttműködésüket az ügyben köszönömI

Tisztelettel:

főosztályvezető

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
E-mail: mdtarsulas@ph.pecs.hu 
www.mecsekdrava.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

mailto:mdtarsulas@ph.pecs.hu
http://www.mecsekdrava.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER 
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagjai az általuk 2004. január 28. napjával kötött 
társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják.

1.___ A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili, fejezet A. A TÁRSULÁSI TANÁCS 1. ontja a
következőre módosul:

1. „A Társulás döntéshozó a szerve a 9-14 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács). A Társulási Tanács 9 tagja az Alapító önkormányzatokat, 4 tagja a 
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. számú 
mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő-testülete 
választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó önkormányzatokat 
lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik. A Társulási Tanács egyik tagja 
Pécs Vármegyei Jogú Város Polgármestere, akadályoztatása esetén az erre a 
feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem érinti az elnöki akadályoztatás 
esetére vonatkozó rendelkezéseket."

2. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA A TÁRSULÁSI CÉLOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTHATÓ ANYAGI JAVAK KÖRE VI. fejezet 3. pontié a 
következőrejnódosul:

3. „A Tagok évente a Társulás költségeit lakosság-arányosan viselik. A Tagok a 
Társulási Tanács által meghatározott időpontra vonatkozóan a KSH által közzétett 
lakossági létszám és az egy főre vetített -  100.-Ft/fő -  forint összeg szorzatának 
megfelelő pénzbeli hozzájárulást teljesítenek.
A Tagok a pénzbeli hozzájárulás 50-50%-át a tárgyév március 31. és szeptember 
30. napjáig a Társulás számlájára befizetik.”

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKXV fe'ezet 9. pont'a a következőre módosul:

9. „Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a 
Mötv. valamint az Áht., illetve annak végrehajtására kiadott Ávr., valamint a Ptk. és 
Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Kelt:

Társult önkormányzat:



....................Önkormányzat Képviselő-testületének................... -i napon
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

.......................... önkormányzat Képviselő-testületének ...12022.......sz. határozata

a Mecsek-Dráva Önkormán zati Társuláshoz történő csatlakozásáról

1............................... .. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 27/2022. 
(IX. 14.) számú határozata szerinti társulási megállapodás módosítását az 
előterjesztés mellékletében levő tartalom szerint jóváhagyólag elfogadja.


