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Kiegészítés 
 

 

a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására”  

című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tárgyi előterjesztés elkészítését és az érintettek részére eljuttatását követően, az előterjesztés 

utólagos ellenőrzése során észleltem, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Soroksári 

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

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontját módosító 1. §-a pontosítást igényel. A 

megküldött rendelet-tervezetben az oktatási intézmény nevesítésével a d) pont bevezetőjében 

illetve az ajánlás tartalmi elemei meghatározása alapján van némi kollízió, mivel egyrészt 

engedi a szabály hogy ne csak oktatási intézmény oktatója pedagógusa ajánljon, hanem pl. 

társadalmi szervezet is, ezzel szemben a többi részletszabály csak oktatási intézményre szűkíti 

a lehetőséget. 

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megküldött rendelet-

tervezet 1. §-a helyett a következő rendelkezést szíveskedjék figyelembe venni, és a rendelet-

tervezetet a következő 1. §-sal szíveskedjék elfogadni: 

 

„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 olyan ajánlást kell beszereznie a pályázat támogatására, 

amelyben egyértelműen beazonosítható a támogató személye és a támogatás indoka; a 

támogatás 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 (a továbbiakban: szervezet). 



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

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

és az oktatási intézmény vagy szervezet bélyegzőjét.” 

 

Budapest, 2020. szeptember 07. 
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