Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete
a Clementis László működtetői ösztöndíjról
Budaörs
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a budaörsi székhelyű, állami köznevelési alapfeladatot
ellátó
a) az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján az önkormányzat által működtetett;
b) - az önkormányzat és a fenntartó között létrejött megállapodás erre irányuló
rendelkezése esetén - egyházi
köznevelési intézményben foglalkoztatott iskola-pedagógusokra.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. iskola-pedagógus:
a) az 1. § a) pontban meghatározott köznevelési intézményben a
2012. évi CLXXXVIII. törvény 7.§ (2) bekezdés a) pontja
szerinti közalkalmazotti jogviszonyban
b) az 1. § b) pontban meghatározott köznevelési intézményben
az
önkormányzat
és
a
fenntartó
között
létrejött
megállapodásban meghatározott munkakörben
foglalkoztatott személy.
2. ösztöndíjas időszak: az az időszak, amelyben az 1. §-ban meghatározott
intézményben az iskola-pedagógusi jogviszony fennáll;
3. költségvetési rendelet: Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a mindenkori tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelete.

Hatáskör
3. §
A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ösztöndíjakkal kapcsolatos első
fokú hatáskörét

a) a köznevelési intézmény minőségi jellemzőknek való megfelelősége
tárgyában a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra (a
továbbiakban: KMISB)
b) az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj megszűnésének megállapítása
tárgyában, a folyósításból kizárással kapcsolatos ügyekben valamint a
jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kötelezés tárgyában a
polgármesterre
ruházza át.
Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele
4. §
(1) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele, hogy a köznevelési intézmény,
amelyben az iskola-pedagógust foglalkoztatják, megfeleljen a tárgyévet megelőző
év augusztus 31-én befejeződő tanévre vonatkozóan az adott köznevelési
intézményre megállapított minőségi jellemzőknek.
(2) A minőségi jellemzőket a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg, azokat a
Képviselő-testület évente felülvizsgálja.
(3) A köznevelési intézmény minőségi jellemzőknek való megfeleléséről a KMISB
dönt.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottaknak a tárgyévben kezdődő tanévre
vonatkozóan, a (3) bekezdésben meghatározottaknak a tárgyévben befejeződő
tanévre vonatkozóan július 15-e és augusztus 31-e között kell eleget tenni.
Az ösztöndíj formája, mértéke és jogosultjai
5. §
(1) Az ösztöndíj fix-, változó- és karácsonyi ösztöndíjrészből áll. A fix- és változó
ösztöndíjrész havonta egyben kerül folyósításra (havonta folyósítandó
ösztöndíjrész).
(2) Fix ösztöndíjrészre az ösztöndíjas időszakban valamennyi iskola-pedagógus
jogosult. A fix ösztöndíjrész mértékét a költségvetési rendelet állapítja meg
akként, hogy külön kell meghatározni
a) az általános- vagy középiskolai intézményvezetői,
b) az egyéb intézményvezetői,
c) az intézményvezető helyettesi, tagintézmény-vezetői,
d) az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, valamint
e) a pedagógusi, pedagógiai munkát közvetlenül segítő
jogosultak fix ösztöndíjrészének mértékét.
(3)

A változó ösztöndíjrész össztömege intézményi keretösszegként kerül
megállapításra, mely nem foglalja magában az intézményvezetők változó
ösztöndíjrészét. Változó ösztöndíjrészre az intézmény vezetője által erre javasolt,
a (2) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott iskola-pedagógus az intézmény

vezetője által javasolt mértékben, a
bekezdés a) és b) pontjában
ösztöndíjrészét az intézményvezetők
javaslata alapján a képviselő-testület
felül.

keretösszeg keretein belül jogosult. A (2)
meghatározott intézményvezető változó
összessége (Iskolaszövetség) és a KMISB
állapítja meg, az intézményi keretösszegen

(4) A karácsonyi ösztöndíjrész mértéke megegyezik a fix ösztöndíjrészre jogosult
iskola-pedagógus havi alapilletménye összegével, amelynek a tárgyévben az
ösztöndíjas időszakban töltött idővel arányos része jár a jogosultnak. Karácsonyi
ösztöndíjrész csak annak jár, akinek ösztöndíjra jogosító jogviszonya a
tárgyévben legalább három hónapja fennáll.
(5) Az ösztöndíj után a kifizető viseli a kifizetői közterheket, a jogosult az őt terhelő
közterheket. A jogosult részére az ösztöndíj személyi jövedelemadóval és a
jogosultat terhelő egyéb közterhekkel csökkentett összege kerül kifizetésre.
Az ösztöndíj igénylése, értesítési kötelezettség
6. §
(1) Az ösztöndíjat az iskola-pedagógus a rendelet 2. melléklete szerinti pályázati
adatlapon, egyénileg igényelheti, az ösztöndíjra jogosító jogviszonya egyidejű
igazolásával. A pályázati adatlapot a tárgyév január 31-ig, illetve az iskolapedagógusi jogviszony létesítését követő 30 napon belül lehet benyújtani a
polgármesterhez. Késedelmes benyújtás esetén – az egyéb feltételek fennállása
esetén – legfeljebb 90 napra visszamenőleg állapítható meg ösztöndíj.
(2) Az igénylő az ösztöndíj hivatalos igénylésével egyidejűleg kötelezettséget vállal
iskola-pedagógusi jogviszonya fenntartására, valamint e rendelet szabályainak
megtartására.
(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti
a) az illetékes adóhatóság és társadalombiztosítási szerv,
b) az igazolást kiállító szerv, munkáltató
megkeresésével.
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása
7. §
(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot - a változó ösztöndíjrész esetében az arra való
jogosultságot, annak mértékét az 5.§ (2) bekezdés c)-e) pontjában
meghatározottak esetében az intézményvezető javaslatával egyezően, az 5.§ (2)
bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményvezetők esetében a képviselő-testület
döntésének megfelelően - a polgármester állapítja meg, szükség esetén e
rendelet szabályainak megfelelően dönt az ösztöndíj megszűnéséről és a
folyósításból kizárásról valamint a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről
is. Nem tagadható meg az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása, ha az
igénylő az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A döntésről a kérelmezőt annak meghozatalát követő 8 munkanapon belül
írásban értesíteni kell.

Az ösztöndíj folyósítása
8. §
Az ösztöndíjból
a) a havonta folyósítandó ösztöndíjrészt a tárgyévben első alkalommal a
költségvetési rendelet elfogadásától számított 30 napon belül (a jogosultság
tartamára visszamenőleg is), azt követően pedig havonta, a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig,
b) a karácsonyi ösztöndíjrészt a tárgyév december 15. napjáig
az ösztöndíjas által megadott számlaszámra átutalással kell folyósítani.”
Az ösztöndíjas kötelezettségei, a mulasztás következményei
9. §
(1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszak alatt köteles az 1. §-ban meghatározott
köznevelési
intézményben
kifejteni
iskola-pedagógusi
tevékenységét,
hozzájárulva az intézmény színvonalának megőrzéséhez.
(2) Az ösztöndíjban részesülő köteles az ösztöndíjra való jogosultságot illetve a
folyósítást érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül
írásban bejelenteni a polgármesternek.
(3) Ha az ösztöndíjas értesítési kötelezettségét ismételt írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, az ösztöndíj folyósításából kizárható. Az értesítési kötelezettség
teljesítése esetén a folyósítást ismételten elrendelhető, visszamenőleg a kizárás
időtartamára is. 90 napnál hosszabb kizárás esetén az ezt meghaladó időszakra
visszamenőleg csak akkor rendelhető el folyósítás, ha a jogosult önhibáján kívül
mulasztotta el az értesítési kötelezettségét. A jogosult mulasztása miatt
visszamenőleg folyósított összegekre kamat nem jár.
Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnése
10.§
Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, ha az annak alapjául szolgáló iskolapedagógusi jogviszony bármilyen okból megszűnik. Az esetlegesen jogalap nélkül
folyósított összeget az érintett a folyósítás napjától számított 30 napon belül köteles
visszafizetni az önkormányzatnak. Ennek elmulasztása esetén a 31. naptól
kezdődően a tartozást késedelmi kamat terheli, melynek mértéke minden naptári nap
után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365öd része.
Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
12. §
(1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2014. évben igényelt
ösztöndíjak elbírálása során kell alkalmazni.

(2) A pályázati adatlapot 2013. évben – a 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –
február 15-ig lehet benyújtani.
Budaörs, 2012. december 12.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző

A 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2012. december 17-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
Irodavezető

1. sz. melléklet az 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti minőségi jellemzők:
o az intézmény pedagógiai programjában meghatározott pedagógia elvárások
szerint látja el munkáját;
o a budaörsi hagyományok szerint közreműködik az intézmények közti
együttműködés keretében megvalósuló szakmai programokban;
o a

köznevelési

intézményben

működő

teljesítményértékelési

elvárásainak megfelelő minősítéssel rendelkezik.

rendszer

2. sz. melléklet az 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Pályázati adatlap
A Clementis László működtetői ösztöndíj igénylőlapja
Az igénylő
neve:
anyja neve:
születési helye, ideje:
lakóhelye:
levelezési címe:
adóazonosító jele:
tb száma:
számlaszáma:
Az intézmény megnevezése, ahol
iskola-pedagógusként dolgozik:
Az iskola-pedagógusi jogviszony
kezdő időpontja:
Beosztása:
Fizetési osztály:
Kérem a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …… sz.
rendeletének megfelelően szíveskedjék megállapítani számomra a Clementis László iskolapedagógusi ösztöndíjra való jogosultságot, továbbá kérem az ösztöndíj folyósítását.
Az önkormányzati rendeletben foglaltakat ismerem, azokat magamra nézve kötelezőnek
fogadom el.
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása és folyósítása céljaira hozzájárulok az
Igénylőlapon szereplő személyes adataim kezeléséhez Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részéről.
Budaörs, 2013. …………… hó ….. napján.
……………………………..
igénylő
Igazolom, hogy az igénylő a ………………..………………….. köznevelési intézményben az
igénylőlap szerinti adatokkal a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott iskola-pedagógusi jogviszonyban áll.
Budaörs, 2013. ………………… hó ….. napján
………………………………..
intézményvezető

