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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 önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018 (II.23.)önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ Az ösztöndíjra való jogosultság általános feltétele – az 5. §-ban található
különös feltételek figyelembe vételével –, hogy
a) a pályázó a rendelet hatálya alá tartozó köznevelési intézménnyel az
ösztöndíjas
időszakban
iskola-pedagógusként
közalkalmazotti
jogviszonyban álljon, és
b) a pályázó kinevezésben megállapított próbaidő – amennyiben ilyent az
iskola-pedagógusi jogviszony létesítésekor kikötöttek– lejárt.”
2. §
A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Karácsonyi ösztöndíjra minden más feltétel teljesítése esetén az az iskolapedagógus jogosult, aki a tárgyév december 15-én közalkalmazotti
jogviszonyban áll és próbaideje tárgyév december 31-ig lejár.”
3.§
A R. 9.§ b) pontjában a „december 15. napjáig” szövegrész helyébe a „december 17.
napjáig” szövegrész lép.
4.§
A R. 2. sz. mellékletének táblázat alatti utolsó bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Igazolom, hogy az igénylő a ………………..…………. köznevelési intézményben,
budaörsi feladatellátási helyen - az adatlap szerinti adatokkal …………..….
álláshelyen jogviszonyban áll.
Új kinevezés esetén kitöltendő:
Az igénylő jogviszonya határozott/határozatlan* időre jött létre.
Próbaideje lejár: ...............................
Határozott ideje lejár: ………………………
Az igénylő jogviszonya áthelyezéssel jött létre.*

Megjegyzés:………………………………………………………………………………
………
*A megfelelő rész aláhúzandó!”
5. §
(1)

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

(2)

Hatályát veszti
a) a R. 6.§ (1) bekezdésének második mondata;
b) a R. 7.§ (1) bekezdésének utolsó mondata;
c) a R. 1. sz. melléklete.

(3)

A R. 12. § (5) bekezdéséből hatályát veszti a következő szövegrész: „azzal,
hogy a 4. § (2) bekezdése szerinti minőségi jellemzők vonatkozásában a
KMISB újabb döntéséig az általa a R. alapján megállapítottakat kell
figyelembe venni”.

(4)

A R. 12.§-aa következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló
3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete által
a) módosított 4.§-a a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó,
b) hatályon kívül helyezett 1. sz. melléklete a folyamatban lévő ügyekben
nem alkalmazandó.”

Budaörs, 2019. február 27.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2019. február 28. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető
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