
 

Minősített szótöbbség 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

..../2017. (… ...) önkormányzati rendelete 
  

az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók 
tanulmányi ösztöndíjáról 

  
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény         
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország          
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17.            
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
  

1. § 
  
(1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda          
Önkormányzata) Képviselő-testülete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben        
tanuló tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére tanulmányi          
ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) adományoz.  
  
(2) Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamennyi köznevelési            
intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulói részére, akiknek lakhelye           
Budapest XI. kerületében van és 

a) 6-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két            
egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9 vagy a feletti, továbbá 
b) azon 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akiknek a pályázat benyújtását           
megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,8 vagy a feletti. 

  
2. § 

  
Újbuda Önkormányzata az ösztöndíj elnyerésére évente egy alkalommal, minden év          
szeptember 1-jéig nyílt pályázatot ír ki. A pályázati kiírás az Újbuda újságban és Újbuda              
Önkormányzata hivatalos honlapján jelenik meg. 
  

3. § 
  

(1) A pályázatot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Humánszolgálati Igazgatóság           
Köznevelési Csoportjához kell benyújtani minden év szeptember 30-áig. 
 
 
  



 

(2) A pályázathoz csatolni kell: 
a) a bizonyítványok másolatát, 
b) az iskolalátogatási igazolást és 
c) a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot, valamint a          

nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát. 
  
(3) Nem értékelhető a pályázat, ha 

a) a (2) bekezdés szerinti mellékletek hiányosak vagy nem kerültek becsatolásra, vagy 
b) azt a határidő leteltét követően nyújtották be. 

  
4. § 

  
(1) Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt az általa felkért szakértői testület javaslata             
alapján. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
  
(2) Az ösztöndíj egy tanulmányi évre vagy két egymást követő félévre (10 naptári hónapra)              
nyerhető el. Az ösztöndíj több egymást követő tanulmányi évben is adományozható. 
  
(3) Az ösztöndíj odaítélése a pályázóknak a 2. mellékletben szereplő szempontok           
figyelembevételével kapott pontszámai alapján kialakuló rangsora szerint történik.        
Pontegyenlőség esetén a Polgármester által felkért, szakértői testület sorsolással dönt. 
  
(4) Az ösztöndíj évente legfeljebb 

a) az általános iskolai tanulók esetében az első 150 legmagasabb pontszámot elérő, 
b) a középiskolai tanulók esetében az első 25 legmagasabb pontszámot elérő 
tanulónak adományozható. 

  
(5) A pályázat elbírálásánál további pontokat jelent 

a) a nemzetközi, országos, fővárosi és kerületi szintű (személyes megjelenést igénylő)           
tanulmányi versenyeken elért helyezés, valamint 
b) az államilag elismert nyelvvizsga.  

  
5. § 

  
(1) Az ösztöndíj havi legmagasabb összege: 

a) általános iskolai tanulók esetében 5 000 Ft, 
b) középiskolai tanulók esetében 8 000 Ft. 
A pontszámokhoz tartozó összegeket a 2. melléklet tartalmazza. 

  
(2) Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor, melyet Újbuda           
Önkormányzata folyósít.  
  
(3) Az ösztöndíjak fedezetét Újbuda Önkormányzata éves költségvetési rendeletében         
biztosítja.  



 

 
6. § 

  
(1) Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője köteles – a változás bekövetkeztétől számított            
15 napon belül – a Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportját írásban tájékoztatni,           
ha a tanuló  

a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói jogviszonyt, 
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait, 
c) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel, 
d)  tartósan külföldre távozik, vagy 
e)  Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik.  

  
(2) A Polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti            
amennyiben az ösztöndíjas  

a) vagy törvényes képviselője az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségének          
nem tesz eleget, 
b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói jogviszonyt, 
c) magántanulóként folytatja a tanulmányait, 
d) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel, 
e)  tartósan külföldre távozik,  
f)  Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik vagy 
g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt. 
  

(3) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a (2) bekezdés alapján visszamenőlegesen            
megszüntetett, ezért jogosulatlanul felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata részére        
visszafizetni. 
  
(4) Az (1) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nem teljesítése esetén az ösztöndíjas az             
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárásra kerül. 
 

7. § 
  
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
(2) Hatályát veszti az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi           
ösztöndíjáról szóló 42/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet.   
  
 
 
                dr. Hoffmann Tamás                                 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
                     polgármester                                                                 jegyző 
 
 
 



 

1. melléklet a .../2017. (... ...) XI.ÖK rendelethez 
  

PÁLYÁZAT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
  
I. A pályázatot benyújtó személyi adatai 
  
 NÉV: …………………………………………………………………………………………………. 
  
Születési hely, idő: ………………….............................................................................................. 
 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………. 

  
Lakóhelye: irányítószám: .....................helység:………….............................................................. 
  
...............................................................................................................utca............házszám.......emelet...
.....ajtó 
(Kérjük csatolja a lakcímkártya fénymásolatát!) 
  

Levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: 
  
irányítószám, helység: ................…………………………….. 
  
………………………………………………………………… utca……..házszám……emelet 
……ajtó 
  

  
Adóazonosító jele:………………………………………… TAJ 
száma:……………………………………… 
  
Telefonszáma:……………………………………………… 
  
II. A szülők (gondviselők) adatai: 

Név: 
  
Lakcím: 
  
Telefon: 

  

Név: 
  
Lakcím: 
  
Telefon: 

  
 



 

Ha a pályázót egyedül neveli a szülő (gondviselő), annak oka: 
  
a) a másik szülő elhunyt  
b) elvált   
c) egyéb ……………………… 
  
Bankszámla:: ..........................................................…………….....………………… 
(bankfiók megnevezése) 
……………………………………………………………………………. (számlaszám), 
amelyre az ösztöndíj elnyerése esetén az utalást kéri. 
  
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen adatlapon rögzített személyes adatokat a pályázatot kiíró            
Újbuda Önkormányzata nyilvántartásba vegye, és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat         
lebonyolítása, a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából, illetőleg az ösztöndíj időtartama          
alatt kezelje. 
  
Budapest, 20…… .év .............................. hó ............. nap 

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

  
.............................................                                               .......................................... 

szülő ( gondviselő) aláírása 
  
III. Oktatási intézmény adatai 
  
Iskola 
neve:.............................................................................................................................................
......................... 
 
címe:.............................................................................................................................................
......................... 
 
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………
………………… 
  
A tanuló jelenlegi évfolyama: ....................  osztálya: ............................................ 
  
IV. Tanulmányi és versenyeredmények 
  
Bizonyítvány átlageredménye: 
......./....... év végi: ..............................,  
......./....... év végi...................................... 
  
  



 

V. Egyéb eredmények 
  
Versenyeredmények 
(Csak nemzetközi, országos, megyei, fővárosi és kerületi szintű (személyes megjelenést igénylő) 
tanulmányi versenyek eredményei. 
Figyelem!  Csak az egy tanévnél nem régebbi eredmények kerülnek beszámításra) 
  

A verseny megnevezése  Időpontja Helyezés 

  
  
  
  
  
  
  

    

  
Nyelvvizsga-eredmények (Csak akkor kerüljön kitöltésre, ha az államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni tudja. Külföldön szerzett nyelvvizsga esetén 
magyar nyelvre fordított hiteles másolat szükséges.) 
  

Nyelv Fokozat Típus 

  
  
  
  
  
  

    

  
Az iskola ajánlása a pályázathoz 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................  
 
Budapest, 20.... év ....................... hó ............ nap 
  
                                                                                     ph.  

  
 

............................................................  
                                                                                                  igazgató / osztályfőnök 
 
 
 



 

 
2. melléklet a .../2017. (... ...) XI.ÖK rendelethez 
  
 

Pontrendszer a tanulmányi ösztöndíj elbírálásához 
  
1. Tanulmányi eredmény: 
 
 A tanulmányi átlag számításánál a magatartás és szorgalom kivételével valamennyi, osztályzattal 
minősített tantárgy beszámít. Az átlagot két tizedes pontosságig kell számolni kerekítés nélkül. 
  

  
érdemjegyek átlaga mind a két 

tanév végén 

Elérhető pontszám 
általános iskola 
(6-8. évfolyam) 

Elérhető pontszám 
középiskola esetén 
  (9-13. évfolyam) 

5,00 50 50 

4,95 40 45 

4,90 30 40 

4,85   35 

4,80   30 

 
 2. Tanulmányi versenyeredmények: 
  
Csak az egy tanévnél nem régebbi eredmények kerülnek beszámításra. 

    

Nemzetközi verseny       1-20. 
helyezés 

30-50 pontig 

Országos verseny            1-15. 
helyezés 

15-30 pontig 

Fővárosi vagy megyei     1-10. 
helyezés 

5-15 pontig 

Kerületi verseny              1-5. 
helyezés 

1-5 pontig 

 
Ugyanabban a versenyben a szintek kizárják egymást, a kedvezőbbel kell pontozni. 

 
 
 
 
  



 

3. Nyelvvizsga 
  

Felsőfokú v. szakvizsga 50 pont 

Középfokú 30 pont 

Alapfokú 15 pont 

  
 
4. Az ösztöndíj havi összegének változása az elért pontszámok alapján: 
  

 „A” táblázat 
  
  

kategóriák 
  
  

elérhető 
pontszámok 

 pontszámmal járó 
ösztöndíj havi 

mértéke 

általános iskolás 
korcsoport 6-8. 

évfolyam 

1.        100-tól  5 000  

2. 80-100 4 500  

3. 50-79 4 000 

4. 36-49 3 500  

5. 30-35 3.000  

 

 „B” táblázat 
  
  

kategóriák 
  
  

elérhető 
pontszámok 

pontszámmal járó 
ösztöndíj havi 

mértéke 

középiskolás 
korcsoport 9-13. 

évfolyam 

1. 130-tól 8 000  

2. 100-129 7 000  

3. 60-99 6 000  

4. 30-59 5 500 

 


