
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:   

1. § 

 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj Program 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Soroksári kiemelkedően tehetséges 

fiatalok tanulmányainak anyagi támogatására Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjat alapít, 

mellyel a tehetséges fiatalokat hozzásegíti az oktatásban történő tanulmányaik folytatásához, 

bízva abban, hogy a támogatott diákok tanulmányaik befejezése után kerületünkben 

kamatoztatják tudásukat. Megszerzett ismereteikkel a kerület magasan képzett szakemberivé 

válnak, tevékenységükkel növelik Soroksár hírnevét, segítik a kerület fejlődését és tudásukat 

Soroksár javára használják. 

2. § 

 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj adományozásának rendje 
 

(1) Az 1. §-ban megfogalmazott ösztöndíj megnevezése: Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj. 

 

(2) 1Az ösztöndíjat évente három középiskolában tanuló, és három egyetemen vagy főiskolán 

tanuló olyan diák kaphatja, aki az elbíráláskor Budapest XXIII. kerület közigazgatási 

területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 

Soroksáron él, valamint megfelel az alábbi feltételeknek: 

 

a) aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj 

odaítélését megelőző iskolai legutóbbi tanév végi bizonyítványával, hogy a (3) bekezdés a) 

pontjában meghatározott módon számított tanulmányi átlaga legalább 4,0. 

 

b) aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma 

megszerzése érdekében egyetemi vagy főiskolai képzésben felsőfokú tanulmányokat 

folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző két lezárt tanulmányi félévben minimálisan 

56 kreditpontot teljesített és a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása 

alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi 

vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 4,0. 

 

c) a pályázó felsőfokú oktatási intézményben az előírt tanmenetben foglalt képzési időt 

betartva végzi tanulmányait. 

 

 
1 Módosította a 14/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2018. április 20-tól  



d) 2a pályázónak legalább három olyan ajánlást kell beszereznie a pályázat 

támogatására, amelyben egyértelműen beazonosítható a támogató személye és a 

támogatás indoka; a támogatás kérhető: 

da) abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógusoktól vagy oktatóktól, amellyel 

a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, vagy 

db) egy ajánlás abban az oktatási intézményben dolgozó pedagógustól vagy oktatótól, 

amellyel a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, további kettő ajánlás pedig 

kulturális, művészeti, sport, társadalmi, természeti vagy tudományos tevékenységgel 

foglalkozó szervezettől (a továbbiakban: szervezet). 

Az ajánlásnak tartalmazni kell a pályázó és az oktatási intézmény vagy szervezet 

adatait, a támogatás indokát, az ajánlást kiállító személy nevét és aláírását, a keltezés 

helyét és idejét és az oktatási intézmény vagy szervezet bélyegzőjét. 

  

e) a pályázó tanulmányi munkájára, érdeklődési területeire, tanulmányi elképzeléseire 

kiterjedő részletes életrajzot nyújt be,  

 

f) a pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányi 

során és azt követően tartani a kapcsolatot a kerülettel, segíteni az Önkormányzat munkáját, 

elsősorban ifjúsági területen. 

g) a pályázó és a vele együtt élő közeli hozzátartozóinak szociális és jövedelmi viszonyaira 

való tekintettel a Soroksár Tanulmányi Ösztöndíj megítélése lényeges anyagi segítséget 

jelent részére a sikeres tanulmányai folytatásához, illetve befejezéséhez. 

 

(3) Tanulmányi átlag számítása: 

a) középfokú oktatási intézmény esetén valamennyi tantárgy osztályzatából számított 

átlag, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tekintetében, 

b) felsőfokú oktatási intézmény esetén az elvárt eredmény akkor jogosít fel ösztöndíj 

szerzésére, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását megelőző két lezárt 

tanulmányi félévben minimálisan 56 kreditpontot teljesített és a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által 

hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 4,0. 

c) pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. 

 

(4) 3A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Polgármestere pályázati felhívást bocsát ki minden év július 

20-ig. A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró 

pályázatokat bíráló bizottság, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a 

továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. 

a) a felhívás szövegét az Önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni. 

b) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

ba) az ösztöndíj adományozójának megnevezését, 

bb)-az ösztöndíj célját, 

bc) a pályázatok benyújtásának határidejét, amely minden év október 15. 

c) A pályázathoz mellékelni kell: 

ca) a pályázó lakcímének igazolását, mely szerint Budapest Főváros XXIII. kerület 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 

 
2 Módosította a 35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. október 1-től  
3 Módosította a 44/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2022. január 1-től  



életvitelszerűen Soroksáron él. Az életvitelszerű tartózkodás Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által erre a célra rendszeresített „Nyilatkozat 

életvitelszerű tartózkodásról” formanyomtatványának kitöltésével igazolható, 

cb) a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a 

tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot, 

cc) a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve 

tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes önéletrajzot, 

cd) a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során 

és azt követően tartani a kapcsolatot a kerülettel, 

ce) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott legalább három ajánlást, amely a 

pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja, 

cf) a pályázó és vele együtt élő közeli hozzátartozóinak szociális és jövedelmi 

viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot, 

cg) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által erre a célra 

rendszeresített pályázati adatlapját. 

 

(5) 4A pályázatok elbírálása a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok 

alapján – a pályázók tanulmányi eredményeire, továbbá a pályázók és a velük együtt élő 

közeli hozzátartozók szociális és jövedelmi viszonyaira tekintettel - rangsorolással történik. 

Az elbírálás során a Bizottság különös figyelemmel van arra, hogy a pályázó a tanulmányai 

befejezését követően szaktudását milyen módon és mértékben kamatoztathatja a kerület 

javára. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi. Az ösztöndíj 

odaítéléséről a Bírálóbizottság dönt. 

 

(6) 5Az ösztöndíjban részesülő személy 

a) a tanulmányai befejezése után tevékenységével igyekezzen növelni Soroksár jó 

hírnevét, segítse a kerület fejlődését, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatát és megszerzett tudását Soroksár javára kamatoztassa. Munkájával és 

legjobb tudása szerint támogassa a kerület életét.  

b) a középiskola befejezését követően - lehetőség szerint - vegyen részt Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének 

tervezésében, kimunkálásában, javaslataival, ötleteivel segítse ezt a munkát legalább 3 

éven keresztül. 

c) részére - a diploma megszerzését követően - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata vagy a Hivatal - lehetőségei szerint - munkalehetőséget biztosít a 

kerületben. A támogatás folyósítása nem jelent automatikus munkalehetőség biztosítást.  

d) a diploma megszerzését követő 5 éven keresztül, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által bevonásra kerül a támogatott szakterületével kapcsolatos 

kerületi döntések előkészítésébe, ha a felsőfokú tanulmányok befejezését követően a 

későbbi kerületen belüli foglalkoztatására nincs mód. 

 

(7) Az ösztöndíj odaítélése két folytatólagos tanulmányi félévre történik. Abban az esetben, ha 

az ösztöndíjas tanulmányi eredménye 2. § (2) bekezdés a) – b) pontjaiban foglaltaknak 

megfelel, az a tanulmányi év befejezéséig folyósítandó. 

 

(8) Az ösztöndíj mértéke: 

a) a felsőoktatásban tanulók részére 50.000.-Ft/hó. 

 
4 Módosította a 14/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2018. április 20-tól  
5 Módosította a 14/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2018. április 20-tól  



b) a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók részére 25.000.-Ft/hó. 

(9) Az ösztöndíj összege havonta kerül kifizetésre. Az ösztöndíjra fordítható éves keretet a 

költségvetési rendelet tartalmazza.  

 

(10) 6A beérkezett pályázatokról a Bírálóbizottság minden évben a novemberi ülésén dönt. 

A döntést követően a nyertes pályázóval Támogatási szerződés kerül megkötésre. 

 

(11) Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra folyósítható. 

 

(12) Az ösztöndíjat a 18. életévét be nem töltött, középfokú tanulmányokat folytató pályázó 

esetében a törvényes képviselő számára, a 18. életévét betöltött pályázó esetében az 

ösztöndíjas számára kell kifizetni.  

 

(13) Az ösztöndíjas köteles a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalt írásban tájékoztatni: 

a) a tanulmányi félév befejezésétől számított 15 napon belül a tanulmányi 

eredményéről, 

b) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül tanulmányai halasztásáról, 

tanulói jogviszonyának megszűnéséről. 

 

(14) 7A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat benyújtási határideje minden év október 

15. napja. 

3. § 

 

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj folyósításának megszüntetése 

 

A Képviselő-testület a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj folyósítását megszünteti: 

- amennyiben az ösztöndíjas a 2. § (13) bekezdésében foglalt írásbeli bejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget, 

- amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye nem felel meg a 2 § (2) bekezdés 

a) és b) pontjában meghatározottaknak, 

- amennyiben az ösztöndíjas tanulmányait megszakította, 

- amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj elnyerése érdekében valótlan adatokat közölt, 

- amennyiben az ösztöndíjas viselkedésével a támogatásra méltatlanná vált. 

 

4. §8 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, az odaítélésére és folyósítására vonatkozó 

rendelkezéseit a 2017/2018-as tanévre megállapítandó ösztöndíjaknál kell először alkalmazni. 

 

 

 

 

 Geiger Ferenc s.k. dr. Laza Margit s.k. 

 polgármester jegyző 
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1. melléklet a 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelethez9 
  

  

2. melléklet a 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelethez10 

 

3. melléklet a 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelethez11 

 

4. melléklet a 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelethez12 

 

 

 
9 Hatályon kívül helyezte a 35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. október 

1-től  
10 Hatályon kívül helyezte a 35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. október 

1-től  
11 Hatályon kívül helyezte a 35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. október 

1-től  
12 Hatályon kívül helyezte a 35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. október 

1-től  


