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A CLEMENTIS LÁSZLÓ MŰKÖDTETŐI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ
50/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
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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 (a továbbiakban: R.) 2.§-a a következő 5. ponttal egészül ki:
„2.§ /E rendelet alkalmazásában/
5. kereset: a fenntartótól származó kinevezési okiratban adott időszakra
vonatkozóan meghatározott összeg.”
2.§
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1)

Az ösztöndíj havonta folyósítandó és karácsonyi ösztöndíjrészből áll. A
próbaidő lejártát követően az iskola-pedagógus a kinevezése napjától
visszamenőleg jogosult az ösztöndíjra.

(2)

A havonta folyósítandó ösztöndíjak össztömege intézményi keretösszegként
kerül megállapításra, az arra való jogosultságot és annak mértékét, a havi
keretösszegnek megfelelően, a (3)-(6) bekezdés szerint, a költségvetési
évben kétszer kell megállapítani:
a) első alkalommal a költségvetési rendelet elfogadását követően, a
tárgyév
január 1-jétől augusztus 31-ig;
b) második alkalommal a tárgyév szeptember 1-jétől december 31-ig
terjedő időszakra.

(3)

Havonta folyósítandó ösztöndíjra az intézmény vezetője által erre javasolt
iskola-pedagógus az intézmény vezetője által javasolt mértékben, a
keretösszeg keretein belül jogosult.

(4)

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők havonta folyósítandó ösztöndíjra
jogosultak, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetési
rendeletben e címen megállapított összeg.

(5)

Az intézményvezető havonta folyósítandó ösztöndíjra jogosult. A havonta
folyósítandó ösztöndíj összege – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a tárgyévben újonnan létesített vezetői jogviszony esetében a
költségvetési rendelet szerinti összeg;

b)

a tárgyévet megelőzően létesített vezetői jogviszony esetében
megegyezik a vezető tárgyévet megelőző decemberi ösztöndíjának
összegével.

(6)

Ha az (5) bekezdés szerinti ösztöndíjra jogosult vezető keresete a
köznevelésről szóló törvényben illetve annak végrehajtására vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak alapján bekövetkező bármilyen okból a
tárgyévben emelkedik, a havonta folyósítandó ösztöndíja összegét a
keresetemelkedés hónapjától kezdődően a keresetemelkedés összegének
felével csökkenteni kell úgy, hogy az ösztöndíj fennmaradó összege nem
lehet kevesebb, mint 50 ezer Ft.

(7)

Karácsonyi ösztöndíjrészre az jogosult, aki a tárgyév november 1-jén
közalkalmazotti jogviszonyban állt, próbaidejét letöltötte, továbbá a
tárgyévben a tartós távolléte a 30 napot nem haladta meg. A tárgyévben 30
napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítés
esetén a karácsonyi ösztöndíjrész időarányos része állapítható meg. A
karácsonyi ösztöndíjrész mértéke a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendeletben megállapított intézményi keretösszegnek az adott pedagógus
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti
garantált illetményére vetített súlyozott számtani átlaga

(8)

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.”
3. §

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíjat az iskola-pedagógus a rendelet 2. melléklete alapján – évente,
a költségvetési rendelethez igazítottan aktualizált – pályázati adatlapon,
egyénileg igényelheti, az ösztöndíjra jogosító jogviszonya egyidejű
igazolásával. A kérelemhez csatolni kell az iskola-pedagógus besorolására és
illetménye megállapítására vonatkozó okirat másolatát. A pályázati adatlapot a
költségvetés elfogadását követően, a pályázati felhívásban foglalt határidőben,
illetve az iskola-pedagógusi 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.”
4. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot – a havonta folyósítandó ösztöndíj
esetében az arra való jogosultságot, annak mértékét az 5. § (3)-(4)
bekezdésében meghatározottak esetében az intézményvezető javaslatával
egyezően, az intézményvezetők esetében az 5. § (5)-(6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – a polgármester állapítja meg. Szükség esetén – e
rendelet szabályainak megfelelően – dönt az ösztöndíj megszűnéséről és a
folyósításból kizárásról, valamint a jogosulatlanul felvett ösztöndíj

2

visszafizetéséről is. Nem tagadható meg az ösztöndíjra való jogosultság
megállapítása, ha az igénylő az e rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.”
5. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)

Azok az iskola-pedagógusok, akiknek az ösztöndíj-jogosultságát már
megállapították, a R. 6. § (1) bekezdésében szereplő okirat-másolatokat a
2015. évi ösztöndíj igényléssel egyidejűleg kötelesek benyújtani az ösztöndíj
megállapítójának, ezt követően pedig akkor, ha azok adataiban változás
állott be.

Budaörs, 2015. február 25.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 3/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 2015. március 02. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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