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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti az 

ifjúsági feladatokat is.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2016. decemberi rendes ülésén az 

578/2016. (XII.06.) számú határozatával elfogadott, a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó 

Cselekvési Terv alapján került kidolgozásra az Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. 

(IV.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapját képező helyi ösztöndíj-

rendszer alapjai, amely alapján a Képviselő-testület 2017. tavaszán megalkotta a Rendeletet. 

 

A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításának célja az, hogy a Soroksáron élő, kiemelkedő 

tanulmányi eredményt felmutató tehetséges fiatalokat érdemi anyagi támogatással segítse 

tanulmányaik folytatásában, bízva abban, hogy a támogatott diákok tanulmányaik befejezését 

követően kerületünk fejlődése érdekében kamatoztatják tudásukat.  

 

A Rendelet meghatározza a tanulmányi ösztöndíjak elnyerésének szabályait, a pályáztatás 

módját, a pályázatok elbírálásának szabályait, az ösztöndíjak mértékét és időtartamát. 

 

A Rendeletben meghatározottak alapján a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából 

az Önkormányzat minden év július 20. napjáig pályázati felhívást bocsát ki az Önkormányzat 

hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon.  

 

A Rendeletben meghatározottak alapján a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj 3 közép- és 3 

felsőoktatásban tanuló diák részére ítélhető oda.  

A pályázatok elbírálására átruházott hatáskörben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

jogosult (a továbbiakban Bírálóbizottság). 

 

A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj mértéke a középiskolások esetén 25.000.- Ft/hó, a 

felsőoktatásban tanuló hallgatók esetében 50.000.- Ft/hó. A támogatást az Önkormányzat 10 

hónapon át, két folytatólagos – az őszi és a tavaszi - félévben folyósítja a nyertes pályázóknak. 

A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő diákok az Önkormányzattal határozott időre 

szóló támogatási szerződést kötnek.  

 

A Rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a Rendelet néhány 

pontját illetően szükségessé vált azok módosítása, illetve pontosítása.  



 

A jelenlegi szabályozás szerint a pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 15. 

napja. Az elmúlt években ez a határidő meghosszabbításra került, mivel az eredeti határidőben 

nem érkezett be egyáltalán, vagy csak kevés pályázat. Ez azzal magyarázható, hogy a 

tanévkezdéshez nagyon közeli időpont miatt a szükséges dokumentumok, illetőleg oktatói 

ajánlások beszerzése nehézkes. Erre tekintettel javaslom a Rendelet módosítását úgy, hogy a 

pályázat benyújtási határideje október 15. napja legyen és a Bírálóbizottság minden évben a 

novemberi ülésén döntsön a nyertes pályázatok kiválasztásáról, visszamenő hatállyal, a döntés 

meghozatalakor folyamatban lévő félévre is vonatkozóan. 

 

A pályázatok benyújtásánál visszatérő problémaként merül fel, hogy a pályázók számára nem 

egyértelmű a pályázat kötelező mellékleteként megjelölt oktatói, támogatói ajánlások formai 

külalakja. Formai követelményként elengedhetetlen, hogy az ajánlások az adott oktatási 

intézmény fejléces papírjára íródjanak, pecséttel és aláírással legyenek ellátva. 

Erre tekintettel célszerűnek tartom, hogy a Rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában ez kerüljön 

egyértelműen meghatározásra.  

 

Jelen módosítás során javaslom a Rendelet mellékleteit kivezetni úgy, hogy azok ne képezzék 

a Rendelet részét, biztosítva ezzel a „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról”, illetve a 

„Pályázati adatlap” naprakész állapotának fenntartását anélkül, hogy majdan a Rendelet 

módosítása szükségessé válna.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet – tervezet elfogadását.   

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása a Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

  

dr. Palla Gabriella     dr. Szabó Tibor  

                 előterjesztés készítője             jegyző  

          előterjesztő   

 

 

Az előterjesztés melléklete: 

1. Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással) 

2.  Hatásvizsgálati lap 

3. Egyeztető lap 

4. Rendelet tükör 

 

 

 

 

 

 

 



1.melléklet  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../…… (….) önkormányzati rendelete  

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári 

Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„d) a pályázónak legalább három, az oktatási intézmény bélyegzőjével ellátott olyan ajánlást 

kell beszereznie a pályázat támogatására, amelyben egyértelműen beazonosítható az ajánló 

személye és az ajánlás indoka; az ajánlás kérhető: 

da) abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógusoktól vagy oktatóktól, amellyel a 

pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, vagy 

db) egy ajánlás abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógustól vagy oktatótól, 

amellyel a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, további kettő ajánlás 

pedig kulturális, művészeti, sport, társadalmi, természeti vagy tudományos 

tevékenységgel foglalkozó szervezettől.  

Az ajánlásnak tartalmazni kell a pályázó és az oktatási intézmény adatait, a támogatás 

indokát, az ajánlást kiállító személy nevét és aláírását, a keltezés helyét és idejét és az 

oktatási intézmény bélyegzőjét.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „szeptember 15.” szövegrész helyébe az 

„október 15. napja” szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) A pályázathoz mellékelni kell: 

- a pályázó lakcímének igazolását, mely szerint Budapest Főváros XXIII. kerület 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen 

Soroksáron él. Az életvitelszerű tartózkodás Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat által erre a célra rendszeresített „Nyilatkozat életvitelszerű 

tartózkodásról” formanyomtatványának kitöltésével igazolható, 

- a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi 

eredményt igazoló dokumentumot, 



- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi 

elképzeléseire is kiterjedő részletes önéletrajzot, 

- a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt 

követően tartani a kapcsolatot a kerülettel, 

- a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott legalább három ajánlást, amely a pályázó 

kiemelkedő tehetségét igazolja, 

- a pályázó és vele együtt élő közeli hozzátartozóinak szociális és jövedelmi viszonyaira 

vonatkozó nyilatkozatot, 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által erre a célra 

rendszeresített pályázati adatlapját.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 2. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(10) A beérkezett pályázatokról a Bírálóbizottság minden évben a novemberi ülésén dönt. A 

döntést követően a nyertes pályázóval Támogatási szerződés kerül megkötésre." 

 

4. § 

 

A Rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(14) A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat benyújtási határideje minden év október 15. 

napja.” 

 

5. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1., 2., 3. és 4. melléklete. 

 

 

 

  Bese Ferenc              dr. Szabó Tibor   

   polgármester                   jegyző   

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2020. szeptember ……. napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. szeptember hó …… nap   

 

A jegyző nevében eljáró:   

 

Vittmanné Gerencsér Judit   

         osztályvezető - helyettes 

           Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
 


