35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet
A Józsefvárosi Diákösztöndíjról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet célja
1. §
Az Önkormányzat tanulmányi ösztöndíjat alapít azzal a céllal, hogy a VIII. kerületben állandó
lakóhellyel rendelkező, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de nehéz szociális helyzetben élő
tanulónak (hallgatónak) alap- és középfokú, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos
hallgatóinak tanulmányaik folytatásában segítséget nyújtson.
Általános rendelkezések
2. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Józsefvárosi Diákösztöndíj elnevezéssel tanulmányi
ösztöndíjat alapít (a továbbiakban: Diákösztöndíj).
(2) A Diákösztöndíjat pályázati úton lehet elnyerni.
A pályázati eljárás általános szabályai
3. §
A pályázaton az a tanuló vehet részt, akinek állandó bejelentett lakóhelye az Önkormányzat
illetékességi területén van, és megfelel az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek.

4. §
(1) A Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el,
a) aki a kerület közigazgatási területén található általános iskola 5-8. évfolyamát végzi vagy
gimnázium, szakközépiskola, illetve szakiskola tanulója, továbbá egyetemi vagy főiskolai hallgatói
jogviszonya áll fenn.
b) akinek a tanulmányi eredménye a Diákösztöndíj esedékességét megelőző tanulmányi félévben
elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot, egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén a 4.00
tanulmányi átlagot.
c) akinek a családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 3 évnél nem régebbi nemzetközi,
országos, megyei, fővárosi, kerületi tanulmányi, illetve sportversenyen kiemelkedő eredményt ért
el vagy államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.
(3) A Diákösztöndíj elnyerése nem függ a tanuló oktatási intézményének székhelyétől, illetve
fenntartójától.
5. §
(1) Nem részesülhet Diákösztöndíjban az a tanuló, aki egyidejűleg más ösztöndíjban, illetve
tanulmányi támogatásban részesül. Az ilyen ösztöndíj (tanulmányi támogatás) elnyerését a tanuló
köteles 8 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ösztöndíj (tanulmányi támogatás) elnyerése esetén a már megállapított
Diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni. Amennyiben a diák a Diákösztöndíjat más
ösztöndíjjal (tanulmányi támogatással) egyidejűleg vette fel, úgy őt a jogtalanul felvett összeg
visszafizetésére kell kötelezni.
(3) A Diákösztöndíj folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha az ösztöndíjas a megállapodásban
vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy befejezte tanulmányait, illetőleg józsefvárosi állandó
lakóhelye megszűnik.
A pályáztatás módja
6. §
(1) A Diákösztöndíj elnyerésére irányuló pályázatot (továbbiakban: pályázat) az Oktatási és
Kulturális Bizottság írja ki minden évben legkésőbb július 1-jéig.
(2) A pályázati kiírást a helyi sajtóban közzé kell tenni.

7. §
(1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztályán az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A pályázathoz csatolni kell:
a) a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát,
b) a pályázóval egy háztartásban élő hozzátartozóinak (családja) jövedelemigazolását,
c) a pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolását,
d) esetleges tanulmányi versenyeken elért helyezések oklevelének és nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)
másolatát.
8. §
(1) A pályázatok benyújtási határideje adott év szeptember 15.
(2) A pályázatok benyújtásának a jelen rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit a pályázati
kiírás határozza meg.

A pályázatok elbírálása
9. §
(1) Az ösztöndíjak odaítéléséről az Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján
az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt e rendelet 4. § szerinti pályázati feltételek alapján.
(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(3) A Diákösztöndíjra kiírt pályázatot elnyert tanulókkal az Önkormányzat Képviselő-testületének
felhatalmazása alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke köti meg az ösztöndíjmegállapodást.

A Diákösztöndíj mértéke és időtartama
10. §
(1) Az ösztöndíjra fordítható összeget a tárgyévi költségvetési rendeletben kell meghatározni a
tárgyévben kezdődő tanévre vonatkozóan.
(2) A tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeg 1/3-át az általános iskola 5-8.
évfolyamát végzők, 1/3-át a gimnázium, szakközépiskola és szakiskola tanulóinak, 1/3-át pedig a
felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíj támogatására kell fordítani.

(3) A Diákösztöndíj havi összege
a) általános iskola 5-8. évfolyamos tanuló esetén a mindenkori minimálbér 15 %-a,
b) gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulói esetében a mindenkori minimálbér 20 %-a.
c) egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén a mindenkori minimálbér 25 %-a.
(4) A Diákösztöndíj összege a tárgyévi tanév november, illetve március hónapjában két egyenlő
részletben kerül kifizetésre.
(5) Az ösztöndíjban részesítettekről a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és
Sport Osztálya nyilvántartást vezet.
(6) Az ösztöndíj folyósításának időtartama a tanév 10 hónapja.
A pályázati kérelem elutasítása, a szerződés megszüntetése
11. §
(1) A hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázati kérelmet az Oktatási és Kulturális Bizottság
elutasítja.
(2) Amennyiben az ösztöndíjas a rendelet 3. sz. melléklete szerinti megállapodásban vállalt
kötelezettségeket megszegi, az ösztöndíj folyósítója a megállapodást megszünteti.
(3) Az Oktatási és Kulturális Bizottság a rendelet 10.§ (3) bekezdése által meghatározott összeg
erejéig nyújt támogatást, ezért olyan pályázatok is elutasításra kerülhetnek, melyek a pályázati
kiírás feltételeinek megfelelnek.

Záró és átmeneti rendelkezések
12. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 29/1999. (V.18.)
sz. és a 36/1998. (X.2.) sz. önkormányzati rendelet.
(2) E rendeletben foglaltak alapján a Józsefvárosi Diákösztöndíj első alkalommal a 2007/2008.
tanévben kerül adományozásra.

1. sz. melléklet
Pályázati felhívás
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………….. sz.
rendeletével Józsefvárosi Diákösztöndíj elnevezéssel tanulmányi ösztöndíjat alapított.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság célja
ezen ösztöndíj megalapításával az, hogy kerületünkben minél több fiatal végezze el
sikeresen az alap-, közép-, és felsőfokú tanulmányait. Ehhez nyújt támogatást a rendelet
által megalapított ösztöndíj.
Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be az a VIII. kerületben állandó lakóhellyel
rendelkező, általános iskola 5-8. évfolyamán, illetve szakközépiskolában, gimnáziumban,
szakiskolában tanuló diák, akinek az ösztöndíj folyósítását megelőző félév tanulmányi
átlaga eléri a 4,5-öt, továbbá a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatója,
akinek az ösztöndíj folyósítását megelőző félév tanulmányi átlaga eléri a 4,00-t.
Az ösztöndíj összege:
a) általános iskolások esetén 9.825,-Ft
b) középiskolások esetén 13.100,-Ft
c) egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén 16.375,-Ft
ösztöndíjasonként, havonta.
Az ösztöndíjra pályázatot benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és határidőre történő
leadásával lehet.
Pályázati űrlap beszerezhető:
- Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály (Bp. VIII., Baross u. 59.)
- Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
TÁM-PONT Információs Szolgálat
(Bp. VIII., Baross u. 63-67. fszt.)
Pályázati űrlap leadható:
- Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály
(Bp. VIII., Baross u. 63-67. III. em. 323.)
A pályázati űrlapok leadási határideje:
− általános iskolásoknak és középiskolásoknak: ……... szeptember 15.
− felsőoktatási intézmények hallgatóinak: ………… október 1.

2. számú melléklet
Józsefvárosi Diákösztöndíj
Beadási határidő:
− általános iskolásoknak és középiskolásoknak: ……... szeptember 15.
− felsőoktatási intézmények hallgatóinak: ………… október 1.
Érkezett: …………………………….
Pályázati sorszám: ………………..…

PÁLYÁZATI ŰRLAP
I. Pályázó személyi adatai:

Név:..........................................................................................................................................
Születési hely, idő:…...............................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................
Szem. ig. szám: ………..……………………………………………………………………..
Adóazonosító jel: ……..……………………...…………………………………………...….
TAJ szám: ..……………………………...…………………………………………………...
Telefonszám: ………………………………………………………………………………...
állandó bejelentett lakcíme: ………………………..……………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
II.1.) Szülők (gondviselő) adatai:
A.

B.

Név: ……………………………………….. Név: ………………………………………..
Foglalkozás: ……………………………….

Foglalkozás: ……………………………….

Munkahely neve, címe: …………………… Munkahely neve, címe: …………………....
………………………………………...…… ……………………………………………...

II.2.) Jövedelemigazolások:
A.

B.

Név: ……………………………………….. Név: ………………………………………..
Munkáltató neve, címe: …………………...

Munkáltató neve, címe: …………………...

……………………………………………... ……………………………………………...
Havi nettó átlagjövedelem: ………………..

Havi nettó átlagjövedelem: ………………..

Munkáltató aláírása: ………………………. Munkáltató aláírása: ……………………….
Egy háztartásban élők száma összesen: …………. fő
Egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó átlagjövedeleme: ……………….. Ft
II.3.) Személyi jövedelemadó bevallást benyújtók esetében a területileg illetékes APEH
igazgatóság által kiadott igazolást kell mellékelni.
II.4.) Nyugdíjasok esetében az utolsó havi nyugdíjszelvény másolatát kell mellékelni.
III. A pályázó által látogatott oktatási intézmény (ahol szeptember elsejétől tanulói vagy
hallgatói jogviszonya létesül, vagy fennáll)
neve: ........................................................................................................................................
címe:.........................................................................................................................................
iskola típusa: ............................................................................................................................
osztály:......................................................................................................................................
a pályázó utolsó félévének tanulmányi átlaga:.........................................................................
(Csatolandó: - iskolalátogatási igazolás
- bizonyítvány fénymásolata)

IV. Kiemelkedő eredmények
kulturális, sport, művészeti, közösségi tevékenység, tanulmányi verseny
(A megfelelő rész az V. pont ajánlása alapján aláhúzandó!)

Az intézményvezető ajánlása (iskola tölti ki)

P.H.
......................................
aláírása
V. A pályázat szöveges indoklása:

.............................................................
pályázó aláírása

..........................................................
törvényes képviselő aláírása
(fiatalkorú pályázó esetén)

VI. A pályázó önéletrajza:

VII. A pályázatot elbíráló bizottság döntése:
..........................................
tag

.............................................
elnök

.......................................
tag
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