
BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

1412001. (V.15.) KT. SZ. RENDELETE 



Budapest-Csepel ~nkormrin~zata Kkpviselo-testuletknek 

1412001. (V.15.) Kt. sz. rendelete 

a szocihlis osztiindij meghllapithshrdl, folydsithsttrdl 

Budapest-Csepel Onkorminyzata K&viselo-testiilete a helyi onkormhyzatokrol szolo 1990: 
LXV. torv6ny 16. (1) bekezdkse, a szociilis igazgatisrol6s szociilis ellitisokrol szolo 1993: 
ID. torv6ny 1. (2) bekezd6se 6s 26. §-a, valamint a gyermekek vCdelm6rol 6s a gyimiigyi 
igazgatisrol szolo 1997: XXXI. torv6ny 18. tj (2) bekezd6se felhatalmazisa alapjin a szociilis 
osztondij megillapitisirol, foly6sitisirol az alibbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

I. Cim 

A rendelet cClj a 

(1) E rendelet cklja, hogy p h b e l i  thogat is t  nylijtson azoknak a neh6z anyagi 
koriilmdnyek kozott 610, az alapfokii oktatisi intezm6ny felso tagozath, kozdpfokb oktatisi 
intdzmdnyben, illetoleg allamilag elismert felsooktatasi intCzm6nyben tanulo diikoknak, 
akiknek anyagi helyzete nem teszi tartosan lehetov6, hogy kiemelkedo tanulmhyi 
eredm6yeiket - jovedelmi helyzetiikre valo tekintettel - megorizz6k, illetve emelj6k. 

(2) A szociilis osztondij a szocialis raszorultsagra tekintettel megallapitott p6nzbeli 
tamogaths, amelyet Budapest-Csepel &kormhyzata a szocialis ellato rendszer keret6ben 
nylijt. 

Ic. Cim 

A rendelet hatailya 

(1) A rendelet hatalya kiterjed: 
- Budapest-Csepel kozigazgatisi teriilet6n illando lakohellyel rendelkezo azon 

magyar allampolg~okra, akik - a 8. §-ban meghatarozottak szerint - 
Magyarorszagon folytatjak tanulmhyaikat, 6s szocialisan raszorulnak; 

- kiskoniak eset6ben a sziilore, illetve a torv6nyes kkpviselore; 
- a szociilis osztondij megallapitasaban, folyositisiban eljaro szem6yekre7 

szervezetekre. 



(2) Az e rendeletben meghathozott szociilis feladat- 6s hatiskoroket Budapest-Csepel 
iinkomhyzata KBpviselo-testiilete gyakorolja. 

(3) Budapest-Csepel ijnkomhyzata Kipviseli.5-testiilete a helyi onkomhyzatokrd 
szolo 1990. 6vi LXV. torv6ny 9. 5 (3) bekezdkse, valamint Budapest-Csepel ijnkomiinyzata 
Szervezeti 6s MiikodBsi Szabilyzatir61 sz616 511995. (lII.7.) Kt. sz. rendelet 6. 5 (3) 
bekezd6se alapjin a szociilis osztondijjal kapcsolatos hataskorkt a polgamesterre ruhizza it. 

(1) E rendelet meghatirozza a szocidis osztondij megillapitishak, folyositisinak 
szabilyait, jogosultsigi feltktkteleit. 

(2) E rendelet alkalmazisiiban: 
a) jovedelem: 1993. 6vi lII. tv. 4. 5 (1) bekezd6s a) pont 

A kiegkszito csaladi p6tlBk 6s az intBm6nyi, alapitvhyi osztondij - e rendelet 
alkalmazasakor - nem minosiil jovedelemnek. 

b) vagyon: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s b) pont 
c) csalid: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezdks c) pont 
d) kozeli hozzitartozo: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s d) pont 
e) egyediilklo: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s e) pont 
f )  hiztartis: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s f )  pont 

Kiiliill hiztartisban Blonek kell tekinteni azt a nagykorh palyizot, aki csaliidjiival 
nem azonos lakasban lakik Cletvitelszeriien, 6s az meg is illapithato. 

g) tartisra koteles 6s k6pes szem6ly: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s g) pont 
h) rendszeres p6nzellitis : 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezdis i) pont 
i) keresotev6kenysBg: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s j) pont 
j) aktiv korh: 1993. 6vi III. tv. 4. 5 (1) bekezd6s k) pont 
k) egyediilall6: 1993. 6vi lII. tv. 4. 5 (1) bekezdis 1) pont 

E szempontb61 kiilon6lonek kell tekinteni azt a szem6lyt is, aki hazasthsival 
ugyanabban a lakisban lakik, de a hizassig felbontisa irint bhoi eljaris van 
folyamatban, vagy az jogerosen lezirult, illetve bir6i it6let vagy egyezs6g alapjh 
hizastirsi, illetve gyemektartisdijat fizet vagy hap. 

(3) Ah01 e rendelet jovedelmet emlit, a nevelesi ellhtast, az irvaellhtitist 6s a tartasdij 
cim6n kapott osszeget annak a szem6lynek a jovedelmekint kell figyelembe vemi, akire 
tekintettel azt foly6sitjak. 

(1) A polgamester a szociilis osztondijra vonatkozo pilyazatot minden 6v mijus 3 1-ig 
memdeti .  

(2) A timogatis a pilyizat kiirisa 6v6ben kezdodo tan6vre vonatkozik. 
(3) A pilyizatot az arra rendszeresitett nyomtatviinyon Budapest-Csepel iinkomhqmh 

Polgiimesteri Hivatahak ~gyf6lszol~hlath minden 6v szeptember 15 -ig - a polgamesternek 
cimezve - lehet benyirjtani. 



(4) A szocihlis rhszorultshg elbirilisihoz a pilyizbnak - kiskoni esetkben a sziilonek, 
illetve torvknyes kkpviselonek - csalidja vagyoni, jovedelmi viszonyair61 nyilatkoznia, illetve 
azokat igazolnia kell. 

(5) Jovedelem, illetoleg rendszeres penzellatas esetkben az azok szimitishil irinyado 
idoszak a pilyhzat benyhjthsit megelozi, hirom hbnap. Egykb jovedelmehkl az elozo kvi 
ad6bevallis alapjh az Ado- 6s Pknziigyi Ellenorzksi Hivatal iltal kiadott jovedelemigazolist, es 
a phlyizat benyhjtasa idopontjhig terjedoen a tirgykvi jovedelemrol tett nyilatkozatot kell a 
pilyazathoz csatolni. 

(6) A (3) bekezdks szerinti pilyhzati nyomtatvhyt az 1. sz. melleklet tartalmazza. 

A szociilis osztondijban rkszesiilo - kiskorij esetk a sziilo vagy torvknyes kkpviselo - a 
jogosultsig feltkteleit dinto lknyeges tenyek, koriilmCnyek megv61tozhshr61 15 napon belid 
koteles krtesiteni a polgimestert. 

(1) A jogosult a jogeros hathrozatbol eredo igkykt a hatirozat kkzhezvetelktol 
szamitott 6 hbnapon beliil krvknyesitheti. 

(2) Ha a szocihlis osztondijra vonatkozb ighyt jogerosen megillapitjhk, az ellitis a 
negyedik napthri negyedkv elso hbnapjhtol esedkkes. 

Adatkezelks 

(1) Budapest-Csepel &komhyzata  polgirmestere a szociilis osztondijra va16 
jogosultsig megillapitisa, az ellitis biztosit8sa7 fenntartasa 6s megsziintetkse ckljibbl 
nyilvhtartist vezet. A nyilvhtartas tartalmazza: 

a) a jogosult, illetoleg kedvezmknyezett termkszetes szemklyazonosito adatait; 
b) a jogosult, illetoleg kedvezmkyezett hllampolgarshgit; 
c) a jogosult, illetoleg kedvezmkyezett lakbhelyet - 6s amennyiben van - tartozkodisi 

helykt; 
d) a jogosult, illeti,leg a kedvezmkyezett tartishra koteles 6s kkpes szemely 

temkszetes szemklyazonosito adatait; 
e) a jogosultsigi feltktelekre 6s az azokban bekovetkezett viltozhsokra vonatkozo 

adatokat; 
f) a jogosultsig meghllapitiskhoz sziikskges 

- jovedelmi adatokat 
- egykb igazolhsokat; 

g) a tamogatis meghllapitisira, megviltoztatisira 6s megsziintetksere vonatkozo 
dontkst. 

(2) A rendelet felhatalmazasa alapjh a polgirmester a nyilvhtartisb an kezelt adatokat 
szemklyes azonosito adatok nkkiil statisztikai cklra felhasznilhatja, illetoleg azokb61 statisztikai 
celra adatot szolghltathat. 

(3) Az e rendelet alapjh elrendelt adatkezelksre 6s az adatok vkdelmkre egyebekben a 
szemklyes adatok vkdelmkriil 6s a kozkrdekii adatok nyilvhossigirbl sz616 1992. kvi LXIII. 
torvkny rendelkezksei az irhyadbk. 



(4) Az eljiris so rb  a polgamester adatot kkrhet a polgirok szemklyi adatait 6s 
lakcimkt nyilvhtarto szervtol, a thmogatisra vonatkozo jogosultsig megillapitisa ckljibol. 

11. FEJEZET 

A szocirilis osztondij megrillapitisinak feltktelei 

Budapest-Csepel ijnkomhyzata Kkpviselii-testiilete szociahs osztond.ijban rkszesiti - thrgykvi 
koltskgvetksi rendeletkben e cklra biztositott kerete erejkig - azt a fiatalt, aki 

- alapfokh oktatisi intkzmkny fels6 tagozath, vagy 
- kozkpfok~'~ oktathsi intkzmhny nappali tagozath tanul, illetve 
- illamilag elismert felsiioktatisi intkzmkny nappali tagozath 
kezdi meg, illetve folytatja tanulmhyait, ha a pilyizat benylijtisa kvkben 25. 
Clethvkt nem toltotte be, 6s osztondij-thogatisa az elso oklevkl megszerzhskre 
irhyul. 

(1) A szociilis osztondijra val6 jogosultsig tanulmhyi feltktelei: 
a) alapfokh oktatisi intkzmhy felsii tagoza~,  illetve kozkpfokii oktatisi intkankny 

tanulbja esetkben az utols6 elvhgzett tan6vi bizonyitvhy krdemjegyei - a 
magatartis 6s szorgalom Qdemjegyek n k i i l  szimitott - itlaga legalibb 4,5 

b) felsooktatisi intCzmkny hallgatoja esetkben az utolso elvkgzett fhlkvi 
bizonyitvhy hrdemjegyei legalibb 4,Ol-ot elQo itlaga. Felsiioktatisi intkankny 
I. kvfolyamira felvktelt nyert hallgat6 esetkben a kozkpiskolai krettskgi 
bizonyitvhy krdemjegyei itlaga nem lehet kevesebb 4,O 1-nil. 

(2) A szociilis osztondijra valo jogosultsig szociilis feltktelei: 
a) a pilyizo csalidjiban az egy fire jut6 havi jovedelem az oregskgi nyugdij 

mindenkori leglusebb osszegknek m6sfklszereskt 
b) fogyatkkos, illetve tart6san d y o s  egkszskgkirosodott pilyiz6 esetkben a 

csalidjhban az egy fire jut6 havi jovedelem az oregskgi nyugdij mindenkori 
leglusebb osszegknek kktszereskt 
nem haladja meg. 

(3) A timogatis megillapitishak tovibbi feltktele, hogy vagyona sem a pilyizonak, 
sem csalidjhak nincs. 

A pilyizathoz csatolni kell : 
- az utolso elvkgzett tankvi, fklkvi bizonyitvhy misolatit 
- felsooktatisi int6zmkny I. kvfolyamira felvktelt nyert hallgato esetkben a kozkpiskolai 

krettskgi bizonyitvhy misolatit 
- alap- 6s kozkpfokh oktatisban rksztvevii p91yiz6 esetkn az oktatisi intkzmkny javaslatht 
- a tanul6ithallgat6i jogviszony fenni~s~61szo16 intkzmkyi igazolist 



- a palyiz6 6s csalidja jovedelemigazolasait, illetoleg rendszeres p6nzellitisa havi osszeg6nek 
igazolisit 

- a pilyiz6 6s csalidja vagyoni nydatkozatit 
- fogyatkkos vagy tart6san d y o s  eg6szs6gkhrosodott tanulblhallgat6 eset6ben a 

fogyat6kossig7 illetoleg a tart6san d y o s  eg6szs6gkirosodottsig t6y6t . igazol6 
dokumentumot. 

(1) A 4. 9 (3) bekezd6sben foglalt hatiridoig benyiijtott pilyizatokat a polgimester 
iltal felk6rt bizottsig v6lem6yezi (VClem6nyezo Bizottsig). A bizottsig munkijit a 
polgirmester iltal meghatirozott irinyelvek szerint v6gzi. 

(2) A VClem6nyezo Bizottsig tagjai: 
- elnoke :az Oktatasi-, Miivelod6si 6s Sport ~ ~ a z a t o t  feliigyelo alpolgimester vagy 

megbizottja 
- tagjai :az Oktatisi-, Kozmfivel6d6si-, IfjGsagi 6s Sport Bizottsig egy tagja 

: a Szociilis 6s Eg6szs6giigyi Bizottsig egy tagja 
:a Gyimiigyi Iroda vezetoje vagy munkathrsa 
:a Ciginy Kisebbsbgi ijnkomiinyzat tagja vagy szak6rtoje 
:a NevelCsi Tanksad6 khpviseloje 
:a Csepeli Gyemekj616ti Szolgilat k6pviseloje 

(3) A bizottsig a pilyizatokrol egyszerii tobbskggel hathroz. A hatirozatk6pess6ghez az 
elnok 6s legalabb 4 tag jelenl6te sziikskges. 

(4) A pilyizatok elbirilasi hathrideje thrgy6v okt6ber 10-e. 
(5) A bizottsig javaslatt6teli szempontrendszer6t maga dolgozza ki 6s hatirozza meg. 
(6) A bizottsig az (5) bekezd6sben foglaltak 6s e rendelet szabilyai alapulv6tel6vel - a 

(4) bekezd6sben meghatirozott idopontig - javaslatot tesz a polgimesternek, aki 5 napon 
beliil dont. 

(7) A benyiijtott pilyizatok elok6szlt6s6t7 a bizottsig osszehivisit, adminisztricibs 
feladatait a Polgimesteri Hivatal litja el. 

A szociiilis osztondij mdrthke 

(1) Az e jogcimen rendelkez6sre all6 p6nzosszeg m6rt6kCrol a k6pviselo-testiilet a 
th-gyevi kolts6gvet6si rendelete elfogadisakor dont. 

(2) A szociilis osztondij mindenkori m6rt6k6t a fiiggelkk tartalmazza. 

A szociiilis osztondij foly6sitiisa 

(1) A polginnester hatarozatit a Polgirmesteri Hivatal k6sziti elo, 6s a tamogatis 
megillapitisa eset6n gondoskodik a foly6sitisr61, utalisr61. 



(2) A timogatis folyositisa oktbber, janub 6s iprilis honapokban - tirgyho 30. napjiig 
- tort6,nik az Cves timogatb hannadresz6nek egyosszegCi kiutalisival. 

(3) Kiskoni pily hzb eset6ben a timogatis kedvezmknyezettje a kkkoni, de az osztondij 
felv6telQe a sziil6 vagy a torvCyes kbvisel6 jogosult. 

(4) Nagykorii pily izb eset6n a pilyiz6 jogosult az osztondij felv6telQe. 

A polginnester - a bizottsiig javaslatira - m6lthyossigot gyakorolhat, amennyiben a pilyiz6 
halmozottan hi t rhy os helyzetii (pl. fogyatdkos, tartbsan eg6szs6gkirosodott, stb. ) 6s 
- tanulmhyi atlaga a 9. 8 (1) bekezdCs6ben meghathrozott61 legfeljebb 1,00 6rdemjeggyel 

elt6r, vagy 
- az egy a r e  jut6 jovedelem a jogosultsag felt6tel6iil meghathrozott 6rtdkhatirt (9. 8 (2) 

bekezdks) 20 %-nil nagyobb mkrtkkben nem haladja meg. 

Polgirmesteri oklevCl 

A 13. § (1) bekezd6s szerinti hatirozat mell6 a polginnester a 2. sz. mell6klet szerinti 
oklevelet adomhy ozza. 

Egyedi elbirilist igCnylo esetek, kizir6 feltktelek 

(1) A timogatisban rCszesiil6 - kiskoni esetkn a sziilo vagy a torv6yes k6pviselo - 
koteles bejelenteni az 5. §-ban meghatarozott id6n beliil 

- a tanuloilhallgatbi jogviszonya sziinetel6s6t, megsziintdt, illetoleg azt, ha 
tanulmhyait nem kezdi meg, 

- jovedelrm, vagyoni helyzetkben tort6no javulist, rn6domlkt. 
(2) Az (1) bekezd6sben foglaltak elmulasztisa, val6tlan adat koA6se, valamint 

letferntartist vesz6lyezteto rendkiviili 6lethelyzet eset6n a polginnester - a V61em6nyezB 
Bizottsig javaslata alapjh - dont a jogosulatlanul igknybe vett timogatis tovibbi 
foly6sitishak sziinetelCsCrol, itiitemez6sQol, megt6itCsQol. 

(3) A kovetkezo tan6vre sz6lb thogat i s  megdlapitisibbl kizirja magit az, aki az (1) 
bekezdCs szerinti bejelentisi kotelezettsCg6nek nem tett eleget, vagy pdyizataban valotlan 
adatot kozolt. 



IU. FEJEZET 

(1) E rendelet - a (2) bekezdksben foglalt kivktellel - 2001. szeptember 1-jkn 1kp 
hatalyba. 

(2) A rendelet 4. 8 (1) bekezdkse a kihirdetest koveto napon l6p hatilyba. 
(3) A polgamester felhatalmazast kap arra, hogy a feladat vkgrehajtasaban 

kozremiikodo hivatali szervezeti egyskgek koziitti feladatmegosztast kiilon, utasitasban 
,/ ,; .- > [ - i f < , - ,  

szabhlyozza. -/c:\ 
/ 

ZriradCk: 

Kihirdetve: 200 1. majus 15-611. 



1. sz. mellkklet 
Benyrijtandb: Polgdrmesteri Hivatal ~gyfilszol~alata 

121 1 Budapest, Petz Ferenc u. 1-3. 

A palyazo neve: .......................................................................................... 

Sziiletesi ideje: ........................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................... 

klando lakbhelye: ....................................................................................... 

Tart6zkodasi helye: ..................................................................................... 

Allampolgarsaga: ........................................................................................ 

KISKORU P L L Y ~ O  ESETEN A TARTASRA KOTELES SZEM~LY ADATAI: 

Nev: ...................................................................................................... 

klando lakohely: .................................................. .'. ................................... 

Tartozkodasi hely:. ...................................................................................... 

N Y I L A T K O Z A T O K :  

' ~ i i lon  haztartisban Bek * : igen nem 

2 Egyediilallo vagyok*: igen nem 

A hazassag felbonthsa irant biroi eljaras van folyamatban. I A hazassagot a 

Birosig ..-in/& jogerore .................................................... ........................................... 

emelkedett iteletevel felbontotta. I Jogeros biroi itelet, illetve egyezskg alapjan hazastarsi, illetve 

gyermektartisdijat kapok. 

' Kiilon hriztarthsban ilonek kell tekinteni azt a nagVRoni pblybzdt, aki csalb@bval nern azonos lakiisban lakik iletvitelszeriien, i s  az meg is 
$llapithatd. 

Vilas&t alhhcizrissal jel6ljp. 
Egyediilalldsbg szempontjbbdl kiilonilonek kell tekinteni ad a szemilyt is, aki hbzastbrsbval ugyanabban a lakiisban dl, de a hbzassbg 

felbontbsa irbnt birdi eljbrctr van folyamatban, vagy az jogerosen lezamlt, illetve bi'rdi i'tilet vagy egyezsdg alap$n hbzastarsi, illetve 
gyermektartbsdijatJzet vagy Rap. 
' Valaszht ahi/ihcizrissal jel6lje. 



3 JSvedelmi viszonyok: az igazolasokat a palyazathoz csatolom. 

................ A magyarazat alapjh s~rni tot t  egy fire jut6 havi jovedelem: 

4~~~~ ONI VISZONY OK: 

Vagyon megnevezbe Tulajdonos SzenCs Cve Becsiilt forgalmi CrtCke 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Jovedelem, illet6leg rendszeres pdnzellrjtds esetiben az azok szrjmitrjsrjnrjl irrjnyadd id6szak a prjlyrzat benyiijtldbt megelozb hrjrom 
honap. E#ib jovedelmeknil az e l6d i v i  addbevallrjs alapjrin az APEH rjltal kiadott j6vedelemigazolrjst, b a prjlyrjzat benj-rijtrjsa 
idoponljrjig terjed6en a tdrgydvi jovedelemr61 teit nyilatkozatot kell a prjlybzathoz csatolni. A kiegiszito csalrjdi pdtldk ds az intiznldnyi, 
alapibhnyi oszto'ndij - e prjlyrjzat elbirrjlrjsa szempontjcibdl - new minkiil jovedelemnek. 

Vagyon: az az ingatlan, jrjrmtl, gipi meghajtrjsti termel& b munkaeszkiiz, kbszpdnz, takardkbetdt, Prtikpapir, tovrjbbh vagyoni drtdE jog, 
anrelynek 
- &Ion-&Ion szrjmitoit forgalmi drtdke, illet6leg o'sszege az oregsigi nyugdij mindenkori legkisebb Bsszeginek a hlszszorosrjl, va# 
- egytittes forgalmi krtdke az oregsigi nyugdij mindenkon legkisebb osszeginekaz 6tvenszeresU 
meghaladja. 
Nem minosiil vagyonnak az az ingatlan, amelyben prjlyrjzd 6s csalrjdja lakik 
Az oregsigi nyugdc legkisebb osszege 2001 -ben: 18.31 0.-FT/hd. 



........................................................................................... .(intdzminy neve) 

- Alapfou oktatisi intCzm6ny felso tagozatAn 

- Koz6pfoK oktatisi intCzm6ny nappali tagomtin 

- h l  amilag elismert felsooktatisi intkzmhy nappali tagomtAn** 

kezdi meg, illetve folytatja tanulmhyait*** . 

Alapfokri oktatrisi intkzmkny felscYtagozatri, illetve kiizkpfokri oktatcisi intkzmkny tanulcija esetkben: 

az utolso elv6gzett tan& bizonyitvhy Crdemjegyei - magatartis 6s szorgalom Crdemjegyek nklkiil 

szhrnitott - Atlaga: ....................... 

FelscYoktatrisi inteirnkny hallgatbja esetkben**** : 

az utolsb elv6gzett fClCvi bimnyitvhy Crdemjegyei Atlaga: ....................... 

***** 
Oktatisi intdzmdnyi javaslat : 

...................................................................................................................... 

' Okatcisi intkzmkny td t i  ki -* 
Akkor, ha a pcilycizat benyjj lsa kvkben 25. kletkvit nem toltone be, ks az osztondij-tcimogatcis az elsB okIevk1 megszenkskre ircinyul. ... 

**** Valasuir alrihtizrissal jel6Ije 
A fels6ohtaldsi intkzmkny I. kvfolyambra f e l vk t t  nyert hallgarb esetkben a Mzkpiskolai dreitskgi bizonyitvciny krdemjegyei citlaga. **..* 
Csak alap- 6s AiizkpfoG ohtatcisban r k s ~ e v 6 p c i l y r z ~  esetkn 



- az utolso elvkgzett tanevi, felevi bizonyitvhy masolatat (felsooktatasi intCzmby I. evfolyamara 

felv&elt nyert hallgat6 eseteben a kozkpiskolai erettskgi bizonyitvhy masolatht) 

- a palyazo tanul6ihallgatoi jogviszonya fennalladrol szblo oktathsi intCzmbyi igazolast 

- fogyatekos vagy tartosan sulyos egCszskgkarosodott tanulohallgato eseteben a fogyatekossag, 

illetoleg a tartosan sulyos egeszs6gkarosodottsag t h y &  igazolo dokumentumot. 

Biintetgjogi felel6sskgem tudatiiban kijelentem, hogy 

- a palyazatban leirtak a valosagnak megfelelnek 

- a jogosultsag feltkteleit erinto lhyeges thyek, koriilmbyek megvaltozhsarbl 15 napon belul koteles 

vagyok Crtesiteni az ellatkt megallapito polgarmestert a Polgarmesteri Hivatal ~~flelszolgalatiin 

keresztul . 

(igv kiilonosen: a tanul6ihallgatoi jogviszony sziineteles&, rnegsziintkt, illetoleg azt, ha a 

tanulmhyokat nern kezdem meg; 

: jovedelmi, vagyoni helyzetemben tortho javulast, modosulast). 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben valotlan adatot kozlok, illetoleg e palyazatban rogzitett 

kotelezettsdgeirnnek nem teszek eleget, a kovetkezij tankme s&16 thmogatisra - az egykb felt&elek 

fennallasa eseth sem - nem leszek jogosult. 

Budapest. ........................................ 

Kiskorri pcilyazd esetkn: 

A palyazati nyomtatvinyban rogzitett kMelezettskgeimet ertelmeztem, tudombulvettem, es magarnra 

neme kotelezonek ismerem el. 

........................................ 

sziilg vagy tiiwbnyes kkpvisel6 





2. sz. mellkklet 

TISZTELT wJ-6 OSZTONDIJASLUNK!* 

~rornrnel ertesitem, hogy a Budapest-Csepel ~nkormiin~zata dtal meghatkozott 

pdykatra b e n ~ j t o t t  j elentkezeset elfogadtam. 

dszinte elismerkssel es szeretettel k6sz6nt6m abbol az alkalombol, hogy Budapest- 

Csepel ~nkormiin~zata osztondijasainak soraba lepett. 

Remelem, hogy az elnyert osztondij kiinnyebbk teszi a csaladjha nehezedo - sokszor 

sidyos - terheket. Kerem, fogadja e hozzaj &xilast ugy , mint Budapest-Csepel 

~nkormiin~zata fontos lepeset a tehetseges csepeli fiatalok thsadalmi felemelkedtse 

szolgdataban. 

Bizom benne, hogy az onkormiinyzat oszton&jasakent tisztesseggel helytall 

tanulmiinyai soriin, es adottsagaihoz, lehetosegeihez kkpest a legjobb teljesitmenyet 

nyiij tj a. 

A most megkezdett tanevben sok sikert, es Bleg kitartast kiviinok, egyben iidvozletem 

kiil dom sziileinek es csal adj iinak abban az oszinte remenyben, hogy tanulmiinyaihoz 

tovabbra is minden segitseget megadnak, thogatjhk. 

Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



2. sz. mellkklet 

TISZTELT IFJ6 OSZTOND~ JASUNK!* 

0szinte oriimmel 6s tisztelettel koszontom azon alkalombbl, hogy e tankvben is az 

osztondijasok taboraban iidvozolhetem. 

Remklem, hogy az elozo kvi thogatas valarnelyest konnyitette azokat a terheket, 

melyeket a mindennapokban 61 at csaladjaval. 

Szeretnem, ha tovabbra is elfogadna vklemenyemet, mely szerint a legjobb befektetes 

az iinkkpzks, a tanulas. Ezzel tehetjiik a legtobbet iinmagunkkrt, csaladunkkrt, 

kozosskgiinkert, hazhkert. 

E tanevben is eredmknyes elomenetelt, tovabbi kitarthst kivhok, egyhttal tolmacsolom 

~uda~est-csepel 0nkormhyzata Kkpviselo-testiilete jbkivhsagait Onnek, 

csaladjhak, 6s felkeszito taniirainak is. 

Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 
PH T6th Mihaily 

polghrmester 

(Szocicilis osztondijban mcisodili, illelve tobbszdn alkalommal r6szesiil6knelt) 

0403M03.DOC 



A szocirilis osztondij mtrttke 

200112002. tan& 

- alapfofi oktathsi intkzm6ny felso tagozatos tanulbja esetkben: 

- kozkpfofi oktathsi intkzmkny nappali tagozatos tanulbja esetkben: 

- hllamilag elismert felsooktathsi int6zmkny nappali tagozatos 

hallgatbja esetkben: 



a szocidlis osztondij megdllapitdsdrbl, folybsitdsdrbl szbld onkormdnyzati 

rendelethez 

A helyi onkormhyzatokr61 szolo - tobbszor modositott - 1990: LXV. torvkny 16. 8 (1) 
bekezdkse alapjh a kkpviselo-testiilet torvkny dtal nem szabdyozott helyi thrsadalmi 
viszonyok rendezkskre (.....) rendeletet alkot, tovabba a szocidis igazgatasr61 6s 
szocidis ellatasokr61 sz616 - tobbszor modositott - 1993: III. torvkny 1. 8 (2) 
bekezdkse, illetve 26. §-a szerint a helyi onkormhyzat az e torvenyben szabdyozott 
ellatasokon ikl sajat koltskgvetkse terhQe egykb ellathokat, valamint mas pknzbeli 
thmogatasokat is megdlapithat. 
A gyermekek vkdelmkrol es a gyhugyi  igazgathrol sz616 - szintkn tobbszor 
modositott - 1997: XXXI. torvkny 18. § (2) bekezdkse alapjh az onkormhyzat a 
rendeletkben meghathrozott modon 6s feltktelek szerint (. . . . .) m h  pknzbeli 
thogatasokat is megdlapithat . 

Megfogalmazza, hogy milyen kkpzksben rksztvevo tanulbk esetkn k i v h  az 
onkormhyzat kkpviselo-testiilete thogatast n ~ j t a n i .  
Az e rendelet alapjh megdlapitott es folyositott szocidis osztondij a szemklyi 
jovedelemado alkalmazhakor adomentes jovedelemnek minosiil. 

A jogalkotasrol szolo - tobbszor modositott - 1987: Xt. torvkny 11. 8 (2) bekezdkse 
kimondja, hogy az onkormhyzat rendeletknek hatdya az onkormhyzat illetkkesskgi 
teriilethe terjed ki. 
A jogszabdyszerkesztksrol szolo 1211987. (XII.29.) IM sz. rendelet 6. §-a alapjh 
pedig a jogszabdy teriileti, illetoleg szemklyi hatdyhra vonatkoz6 szabdyt az dtalhos 
rendelkezksek kozk akkor kell felvenni, ha a hatdya nem terjed ki az orszag teriileten 
lev0 valamennyi j ogalanyra. 

A szocidis osztondij megdlapitasa, folyosithsa eljhrasi rendje tobb ponton kapcsolodik 
az onkormhyzat szocidis ellato rendszerihez, ezert sziikskges, hogy szabdyai 
osszhangban legyenek a szocidis igazgathrol 6s szocidis ellathokrbl szolo - tobbszor 
modositott - 4911 996. (Xt. 5.) Kt. sz. rendelettel. 



A polgarmester az osztondijra vonatkoz6 pdyhzatot minden kv majus 3 1 -ig me&rdeti, 
hogy az iskolik vezetoi, a tanulok 6s a hallgatok idoben krtesiiljenek a kovetkezo 
tanevre benfljthato paly hzatokrol. 
Emellett az eljirasi rendet is szabdyozza, dtalhos informaciot ad arr61, hogy milyen 
formaban, hova 6s meddig lehet a pdyhzatot ben*jtani. 
A szocidis igazgatasr61 6s szocidis ellatasokrol szolo - tobbszor mbdositott - 1993: III. 
torvkny 10. 8 (1) bekezdese szerint az iinkormhyzat hataskorebe tartozo ellatasoknd a 
nyilatkozat 6s az igazolas tartalmhak, illetve ben*jtashak rkszletes szabdyait, 
valamint a jovedelemsz~tasnd irhyad6 idoszakot a helyi onkormhyzatok 
rendeletben szabdyozzik. Ezert e 5 meghathrozza, hogy milyen tartalmu nyilatkozatot 
6s igazolast , valamint a jovedelemsz~tasnd mil yen idotartamot kell irhyadbnak 
tekinteni. 

A szocidis igazgatasr61 6s szocidis ellhtasokr61 sz61o - tobbszor m6dositott -1993: III. 
torveny alapjh alkotunk rendeletet, azonban a rendelet-tervezet uj pknzbeli thogatasi 
format hathroz meg. Ezkrt a torvkny azon eljhrasi rendelkezeseit is celszerii 
szabdyozni, amelyek egykrtelmiibbk teszik a jogeros hatirozatb61 fakad6 jogokat 6s 
kotelezettskgeket. 

A thogatas megdlapitisa eseten a p o l g ~ e s t e r  az ellatas biztositasa, fenntartasa 6s 
megsziintetkse celjab61 nyilvhtartast vezet. 
A szocialis osztondij uj pknzbeli thogatasi forma. Ehhez kapcsol6d6an konkrktan 

-. meg kell hatirozni az adatkezeles rendjet, szabdyait, a kezelt adatok korkt, a 
jogorvoslatot. 

E 8-ok szabdyainak megfogalmazisakor az Oktatisi-, Miivelodksi 6s Sport Agazat 
szakrnai dlaspontjat vettiik figyelembe, melyek az alhbbiak: 
- a kiilonbozo oktatasi intkmknyi form& meghathrozott tagozath tanulo dihkok; 
- a pdyhzat ben*jtasa evkben a 25. kletkvkt mkg nem toltotte be a pdyhzo; 
- osztondij thogathsa az elso oklevel megszerzksere irhyul. 

Tovribbi szempontok: tanulmhyi 6s szocidis feltetelek. 
A tanulok 6s hallgatok eseteben cklszerii - az osztondij elbirdasa szempontjabol - mb-  
miis tanulmhyi kovetelmknyt kidolgozni, mert a felsooktatasban rksztvevo hallgatok 
leterheltskge valamivel nagyobb, 6s kovetelmknyrendszeriik az elozo kkt csoportkt61 
igen eltkro, elbirdisuk sokszor kisz~thatatlanabb, esetlegesebb. 



A jovedelemhatarok rendeletbe tortkno bekpitkse azt a cklt szolgdja, hogy a valoban 
raszorul6k jussanak thogat8shoz. 
Fontosnak tartjuk a fogyatkkos, illetve t d s a n  shlyos egkszskgkiirosodott tanulbk - 
egyeb, alanyi jogon jar6 ellatason feliili - tovabbi thogatasat. 

Rkszletesen felsorolja, milyen igazolasokat kell csatolni a pdybathoz. A pdybat 
elbirdashd szerepe van az oktatasi intkzmkny javaslatbak is. Ilyen javaslatot csak az 
alap- 6s kozkpfokb oktathsban rksztvevo pdyb6k esetkn keriink. 
A fogyatekos vagy tart6san siilyos egkszskgkiirosodott tanul6hallgat6 ezen dlapota 
tenyet b h l y e n  dokumenturnmal igazolhatja, ha azt az egkszskgiigyi szakellatis 
kereteben, illetve bejegyzett szervezet dlitotta(&) ki. 

A pdykatok elbirdkbak rendjkt rogziti. A polghester ondl6an dont, de az e §-ban 
rogzitett Vklemknyezo Bizottshg javaslata figyelembevktelkvel. A bizottshg tagjainak 
olyan szemklyeket erdemes delegdni, akik az onkormhyzati igazgatas, az oktathsi 
szfkra 6s a csepeli didsrkteg jo ismeroi, vezeto szakemberei. 
A bizottsag hatiirozatat egyszerii tobbskggel hozza (jelenlkvo tagok tobb mint felknek a 
szavazata). 
A bizottsag miikodksknek rendjkt, javaslattkteli szempontrendszeret maga dolgozza ki 
6s hathrozza meg a polghester dtal meghatiirozott irbyelvek figyelembevktelevel. 
A bizottsag adminisztrativ feladatainak ellatasat a Polghesteri Hivatal vkgzi. 

A szocidis osztondij evente biztositott mkrtkkkt a tkgykvi koltskgvetksi rendelet 
elfogadasakor kell meghathrozni. Azt kovetoen e rendelet fiiggelkkkt hathrozattal 
m6dositani sziikseges, hogy a mindenkori hatdyos mkrtkket tartalmazza, rogzitse. 

A polghester  dontkskt a Polghesteri Hivatal foglalja hatiirozatba, 6s rendelkezik a 
jogorvoslatr61. (A helyi onkormanyzatokrol sz616 - tobbszor modositott - 1990: 
LXV. torvkny 9. 4 (3) bekezdkse szerint a kkpviselo-testiilet egyes hataskoreit a 
polghesterre (... .) ruhhzhatja. E hathkor gyakorlasithoz utasithst adhat, e hataskiirt 
visszavonhatj a. Az atruhkott hataskor tovabb nem ruhhzhat6. 



A 11. $ (2) bekezdks alapjan: a polginnester (.. ...) onkormhyzati jogkiirben hozott 
hatbsagi hatkozata ellen a kkpviselo-testiilethez lehet fellebbezkst benybjtani, 6s a 
kkpviselo-testiilet ez alapjim hozott hatkozathak feliilvizsgdatat jogszabalyskrtksre 
val6 hivatkozassal a birbsagtol lehet kkrni a hatkozat kozlksktol szamitott 30 napon 
beliil. A pert az onkormhyzat ellen kell inditani.) 
Az kvi tamogaths kiutalasa harmadrkszenkknt tortknik, hkom havonta. E foly6sitasi 
rend elosegiti azt, hogy az ellatas - e tekintetben - folyamatos legyen, a pdyiizo (6s 
csalhdja) s z h k a  tervezheto bevktel. 
Tekintettel arra, hogy sok olyan osztondijasunk is lesz, akik mkg nem onjoguak (18. 
eletkviket nem toltottek be), rogzitettiik, hogy - amellett, hogy ok a thogaths 
kedvezmknyezettei - az osztondij felvktelkre sziilojuk vagy torvknyes kkpviselojiik 
jogosult. 

14. 5-hoz 
\ 

E $ rendelkezkseivel, kivkteles mklthyossaggal azon tanulbk, hallgatok tanulmanyai 
folytatashhoz, azok eredrnknyei javitashhoz kivhunk segitskget nybjtani, akik 
halmozottan hatranyos helyzetiik rkvkn nem kkpesek a 9. $-ban meghatkozott 
kovetelmknyeket teljesiteni. E kivkteles mkltimyossag gyakorlaska kiilonosen abban az 
esetben keriilhet sor, ha roma pdyh6  rkszkre pozitiv diszkriminaci6t biztositunk, mkg 
szklesebb korii lehetoskget rogzitiink rksziikre az osztondij elnyerkskhez. (E 
rendelkezks osszhangban van a roma fiatalok tksadalmi beilleszkedeskt, 
tovabbtanulasat cklz6 egykb onkormhyzati programokkal is.) 

A pdyhz6 - az osztondij elnyerkse esetkn - nemcsak hatkozatot vesz kkzhez a 
thogatas megdlapithskol, hanem a polghester szemklyre sz61oan koszonti 
Budapest-Csepel ~nkormim~zat  cimerevel ellatott oklevelkvel. 

Az osztondij elnyerkse nemcsak jogositvhy, kotelezettskgekkel is j :  a 
tanuloi kallgatbi jogviszonyt erinto lkny eges vdtozhsokat, valamint a jovedelmi, 
vagyoni viszonyokban tortkno modosulast 15 napon beliil irasban be kell jelenteni az 
ellatbt megdlapito polginnesternek a Polghesteri Hivatal ~gyfiklszolgdath 
keresztiil. A polghester  a Vklemknyezo Bizottsag javaslata alapjh, az egyedi 
he1 yzetet mkrlegelve dont a thogatas fol yositasa sziinetelkserol, atiitemezkserol, 
megteritkskrol. 
A (3) bekezdks a mulasztast, illetoleg rosszhiszemuen eljhrt pdyiizot szankciondja. 



A jogalkotasrol szolo - tobbszor modositott - 1987: XI. torvkny 12. $ (1) bekezdkse 
szerint a jogszabdyban meg kell hathrozni a hatdybalkpksenek napjat. 
A (3) bekezdks szerint mindezt ugy, hogy kello ido maradjon a jogszabdy 
alkalrnazashra valo felkesziilCsre. 
A 14. $ (3) bekezdCs alapjh az onkormhyzat rendeletkt (.......) a helyben szokiisos 
modon kell kihirdetni, amit az onkormhyzat szervezksi 6s miikodksi szabdyzata 
allapit meg. Ez a kovetkezo (SZMSZ 36. $ (10) bekezdks): az onkomhyzati rendelet 
kihirdetks a szabdyszeriien megalkotott 6s dar t  rendelet teljes szovegknek az 
onkormanyzati hirdetotablh valo kifiiggeszteskvel tortknik. 
Vkgid a jogszabdyszerkesztCsro1 szolo - szintkn tobbszor modositott - 1211987. 
(XII.29.) IM sz. rendelet 8. $-a rendelkezik mkg a hatdybalCpCs szabdyaival. Ennek 
ertelmkben: a jogszabdy hatdybalkpksknek idejkt a hatdybalkpks Cvenek, honapjbak 
6s napj h a k  megjelolCsCve1 kell megdlapitani ugy, hogy a hatdybalkpks rendszerint a 
h6nap 1 -jevel tortCnj6k. (Kitvktelesen kimondhato, hogy a jogszabdy a kihirdetkse 
napjh lkp hatdyba.) 
A polgamester - a rendelet felhatalmazasa alapjb - a feladat vkgrehajtasaban 
kozremiikodo hivatali szervezeti egyskgek kozotti feladatmegosztast kiilon utasitasban 
szabdyozza. 

Budapest, 2001. iprilis 3. 

Becsei DCnes 
agazatvezeto 

Lombos Antal 
agazatvezeto 

Jogforrdsok, felhasmdlt irodalom: 
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- a gyermekek ve'delm4r6lb a gyamiigyi igazgathrdl szdb 1997: AXXI. tv. 
- a jogalkothrbl szolo 1987: X7. tv. 
- a jogszabciIyszerkesztisr01 szdlb 12/1987. (M1.29.) A4 sz. rendelet 
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- Budapest-Csepel Onkormcinyzata Szewezeti 4s M ~ d i s i  Szabhlyzatar61 szblb 5/1995. (W. 7.) Kt. 

sz. rendelet 




