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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. § 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. ösztöndíjas időszak: az adott költségvetési évben az az időszak, amelyben az
1. §-ban meghatározott intézményben az iskola-pedagógusi jogviszony fennáll,
ide nem értve a tartós távollét idejét;”
2. §
(1) A R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) A köznevelési intézmény, amelyben az iskola-pedagógust foglalkoztatják,
megfeleljen az adott köznevelési intézményre megállapított minőségi
jellemzőknek.”
(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A minőségi jellemzőket a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg, azokat a
Képviselő-testület a helyi feladatellátást érintő változás esetén felülvizsgálja.”
(3) A R. 4. § bekezdése az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pályázó minden más feltétel megléte esetén is csak akkor jogosult
ösztöndíjra, ha a munkavégzésének helye ténylegesen is Budaörsön van.
Ezt a pályázónak igazolnia kell, a munkavégzési helye esetleges
megváltozását pedig haladéktalanul be kell jelentenie a polgármesternek. A
budaörsi munkavégzési hely valamennyi ösztöndíjas számára kötelező
feltétel.”
3. §
(1) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A havonta folyósítandó és a karácsonyi ösztöndíjak össztömege a
költségvetési rendeletben intézményi keretösszegként kerül megállapításra,
az arra való jogosultságot és annak mértékét, a havi keretösszegnek

megfelelően, a (3)-(5) bekezdés szerint, a költségvetési évre kell
megállapítani január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra.”
(2) A R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Havonta folyósítandó ösztöndíjra az intézmény vezetője által erre javasolt
iskola-pedagógus az intézmény vezetője által javasolt mértékben, a budaörsi
feladatellátás mértékének, álláshelyének megfelelően jogosult.”
(3) A R. 5. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az intézményvezető havonta folyósítandó ösztöndíjra jogosult. A havonta
folyósítandó ösztöndíj összege a tárgyévet megelőző évben, a havonta
megállapított ösztöndíj összeg alapján számított havi átlagnak felel meg.”
(4) A R. 5. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A tárgyévben újonnan létesítendő vezetői jogviszonyba lépő iskolapedagógus számára a polgármester egyedileg állapítja meg a havonta
folyósítandó ösztöndíjat.”
(5) A R. 5. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Karácsonyi ösztöndíjra az jogosult, aki a tárgyév november 1-jén
közalkalmazotti jogviszonyban állt, próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30
napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítés
esetén a karácsonyi ösztöndíj időarányos része állapítható meg.
A karácsonyi ösztöndíj mértéke a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendeletben megállapított intézményi keretösszegnek az adott pedagógus
tárgyév január 1-jén megállapított garantált illetményének 66 %-a.”
(6) A R. 5. § az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az intézményvezető a karácsonyi ösztöndíjjal egyidejűleg tesz javaslatota
költségvetési rendelet által meghatározott intézményi keretösszeg évközi
maradványösszegének differenciált megosztásáról. A maradványösszegből
az iskola-pedagógus részére megállapított ösztöndíjtöbblet a karácsonyi
ösztöndíjjal összevonva kerül kifizetésre.”
4. §
A R. 6. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Év közbeni jogviszony létesítés esetén az ösztöndíj időarányos része
állapítható meg.”
5. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) A havonta folyósítandó ösztöndíj esetében az ösztöndíjra való jogosultságot,
annak mértékét az 5. § (3) 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 visszafizetéséről is. Nem tagadható meg az
ösztöndíjra való jogosultság megállapítása, ha az igénylő az e rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelel.”
6. §
A R. 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. §
Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, ha az annak alapjául szolgáló
iskola-pedagógusi jogviszony bármilyen okból megszűnik. Az ösztöndíjra
való jogosultság megszűnik attól a naptól is, amikortól az ösztöndíjas a 4. §
(5) bekezdésében foglalt feltételnek nem felel meg. 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 365-öd része.”
7. §
(1)

A R. 1. sz. melléklet helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2)

A R. 2. sz. melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. mellélete lép.
8. §

Hatályát veszti a R.2. § 5. pontja, és a 4. § (4) bekezdése, valamint az 5. § (4)
bekezdése.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetésétkövető napon lép hatályba.
Budaörs, 2016. február 24.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2016. február 26. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet
a 7/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti minőségi jellemzők:
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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2. sz. melléklet
a 7/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Pályázati adatlap
A Clementis László működtetői ösztöndíj igénylőlapja
Az igénylő neve:
születési neve:
anyja neve:
születési helye, ideje:
lakóhelye:
levelezési címe:
adóazonosító jele:
tb száma:
számlaszáma:
Az intézmény megnevezése, ahol
iskola-pedagógusként dolgozik:
Jogviszony kezdő időpontja az
intézményben:
Munkaköre:
Fizetési fokozat/kategória:
Kapcsolat felvételre alkalmas adat
(telefonszám és/vagy e-mail cím):
Kérem a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
50/2012. (XII.17.) ÖKT sz. rendeletének megfelelően szíveskedjék megállapítani
számomra a Clementis László működtetői ösztöndíjra való jogosultságot, továbbá kérem
az ösztöndíj folyósítását.
Az önkormányzati rendeletben foglaltakat ismerem, azokat magamra nézve kötelezőnek
fogadom el, különös tekintettel az ösztöndíjra való jogosultságot illetve a folyósítást
érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának 15 napon belüli írásban való a
polgármesternek történő bejelentésére.
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása és folyósítása céljaira hozzájárulok az
Igénylőlapon szereplő személyes adataim kezeléséhez Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részéről.
Budaörs, …. év …………… hó ….. napján.
……………………………..
igénylő
Igazolom, hogy az igénylő a ………………..………………….. köznevelési intézményben,
budaörsi feladatellátási helyen - az adatlap szerinti adatokkal - jogviszonyban áll.
Új kinevezés esetén kitöltendő:
A jogviszonya határozott/határozatlan* időre jött létre.
Határozott idő/próbaidő* lejár: .........................
Az igénylő jogviszonya áthelyezéssel jött létre.*
*A megfelelő rész aláhúzandó!
Budaörs, …..év ………………… hó ….. napján
………………………………..
intézményvezető
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