Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete
a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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.
1. §
A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„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, ide nem értve a tartós
távollét idejét;

3.

költségvetési rendelet: Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a mindenkori tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelete.

4.

tartós távollét: fizetés nélküli szabadság; 30 napot meghaladó táppénz;
terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES ideje; a munkavégzési
kötelezettség alól jogszabály vagy a munkáltató intézkedése alapján való
mentesülés 30 napot meghaladó időtartama.”
2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele,
a) 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.
b) Az iskola-pedagógusi jogviszony létesítésekor a kinevezésben megállapított
próbaidő lejárta.”
3. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíj fix-, változó- és karácsonyi ösztöndíjrészből áll. A fix- és változó
ösztöndíjrész havonta egyben kerül folyósításra (havonta folyósítandó
ösztöndíjrész).
A próbaidő lejártát követően az iskola-pedagógus a kinevezése napjától
visszamenőleg jogosult az ösztöndíjra.”
(2) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Fix ösztöndíjrészre az ösztöndíjas időszakban a vezetők és a pedagógiai munkát
közvetlenül segítők jogosultak. 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) a pedagógiai munkát közvetlenül segítői
jogosultak fix ösztöndíjrészének mértékét.”
(3) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A karácsonyi ösztöndíjrész mértéke megegyezik az ösztöndíjra jogosult iskolapedagógus tárgyév január havi alapilletménye, ennek hiányában a közalkalmazotti
jogviszony létesítésekor megállapított garantált illetménye 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.„
4. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot - a változó ösztöndíjrész esetében az arra való
jogosultságot, annak mértékét az 5. § (2) bekezdés c)-d) 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
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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.”
5. §
A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíjban részesülő, valamint az intézmény vezetője köteles az ösztöndíjra
való jogosultságot illetve a folyósítást érintő lényeges tények, körülmények
megváltozását 15 napon belül írásban bejelenteni a polgármesternek.”
6. §
A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
7. §
(1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben meghatározott kivételével, a kihirdetését követő
napon lép hatályba, az 1. sz. mellékletben foglaltakat a 2013/14-es tanév
folyamán kell alkalmazni.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
Budaörs, 2013. október 30.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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1. sz. melléklet

A rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti minőségi jellemzők a 2013/2014-es tanévre:

o Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, illetve a vezető feladatokat ellátók
teljesítmény- értékelésének beépítése a minősítési eljárás előkészítésébe.

o A teljes körű intézményi önértékelés és mérési értékelési rendszere
felhasználása az intézményértékelési program kialakításhoz.

o A köznevelési intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű
végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése, amely során folyamatosan
biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz
való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartók,
továbbá a munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából.

o Az intézmény meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló
elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményértékelési
program tartalmazza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei
között
o a vezetési,
o tervezési,
o ellenőrzési,
o mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

o Az Intézményi Tanács működtetése, a működés körülményeinek biztosítása,
dokumentumainak elkészítése, aktualizálása.
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A 44/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelet 2013. november 4-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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