
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

Tárgy: Javaslat "Kőbánya számít Rád" 
teljesítménymotiváló tanulmányi 
ösztöndíj pályázat kiírására 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 32/2010. (L 27.) határozatában javaslatot tett a 
pályázati rendszer keretében 2,5 millió forint összeghatárral tanulmányi ösztöndíj pályázat 
kiírás ára. 
Az elkülönített keret felhasználására javaslom "Kőbánya számít Rád" címmel 
teljesítménymotiváló tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírását. 

A pályázat célja a kőbányai lakóhellyel rendelkező, nappali rendszerű oktatásban részt vevő, 
tanulmányi eredményén javító általános és középiskolai diákok tevékenységét- szociális 
helyzetük figyelembevételével- ösztöndíjjal elismerni. 

Pályázók köre azok a nappali rendszerű oktatásban részt vevő, az általános iskola 5-8. 
évfolyamán, illetve középíokon tanuló diákok, akiknek a lakóhelye Kőbányán van, és a 
tanulmányi átlaga a pályázat benyújtását megelőző tanév folyamán javult. 

Tervezett keretösszeg: 2 500 OOO forint 

Pályázható maximális összeg: 5 OOO forint (az általános iskola 5-8. évfolyamcs tanulói 
részére) 10 OOO forint (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére) vissza nem térítendő 
támogatás. 

A pályázati kiírást az előterjesztés 1-3. melléklete tartalmazza. 

A pályázat 2011/2012. tanévi működéséről szerzett tapasztalatait szükséges beépíteni az 
évenként ismétlődő pályázati kiírásba. Egyrészt a pályázók számának figyelembe vételével 
módosítani lehet az ösztöndíj összegét, a tanulmányi eredmény pontos meghatározását, 
másrészt biztosítani kell a 2011/2012. tanévben pályázatot nyert és a tanulmányi átlagát 
megtartó tanulók ismételt pályáztatási lehetőségéL 

Kérem a tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a Kőbánya számít Rád 
teljesítménymotiváló tanulmányi ösztöndíj pályázatot írja ki. 

l 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága a "Kőbánya számít Rád" teljesítménymotiváló tanulmányi ösztöndíj 
pályázatot-az 1-3. melléklet szerinti tartalommal- kiírja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 20. 

Törvényességi szempontból látta: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

"Kőbánya számít Rád" 
Teljesítménymotiváló 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuJók számára 

2011-12. tanévre 

A pályázat célja: A nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulmányi eredményén 
javító általános és középiskolai diákok tevékenységét - szociális helyzetük figyelembevé
telével- ösztöndíjjal ismeri el. 

Pályázók köre: Azok a nappali rendszerű oktatásban részt vevő, az általános iskola 5-8. 
évfolyamán, illetve középfokon tanuló diákok, akiknek bejelentett lakóhelye Kőbányán 
van, tanulmányi átlaga a pályázat benyújtását megelőző tanév folyamán javult. 

Tervezett keretösszeg: 2 500 0000 forint 

Pályázható maximális összeg: 5 OOO forint/hó (az általános iskola 5-8. évfolyamcs 
tanulói részére) 10 OOO forint/hó (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére) vissza 
nem térítendő támogatás. 

A pálvázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot postai úton vagy 
személyesen, egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem 
külalakjában nem változtatható meg. 
A pályázatot "Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat" megjelöléssei 
2011. június 30-ig lehet megküldeni a Humán Iroda címére. (1102 Budapest, Szent Lász
ló tér 29.) 

A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a +36-1-4338 151 tele
fonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu e-mail címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton, illetve letölthető a 
www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 

- Az ösztöndíjra egyéni pályázatok nyújthatók be. 
- Az ösztöndíj egy pályázattal egy tanévre nyerhető el. 
- A pályázatot tanévenként kell benyújtani. 
- A pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum kétszeresét nem haladja meg. 
-A pályázathoz szükséges a törvényes képviselő aláírása, ha 14. életévét a pályázat benyújtásakor 

még nem töltötte be a tanuló. A 14. és 18. életév között a pályázó és törvényes képviselője együt
tes aláírása szükséges. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

- A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható abban az esetben, ha félévi tanulmá
nyi eredmény gyengébb az előző év végi átlagnál vagy a támogatásban részesülő tanuló 
magatartásával méltatlanná1 válik a tanulmányi ösztöndíjra. 

- A tanulmányi ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha a diák a tanulmányait a tanév során, 
bármilyen okból megszakítja, vagy befejezi. 

- A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a kérelem részletes indokait, 
• a bizonyítványok másolatát, 
• iskolalátogatási igazolást, 
• a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló irat másolatát, 
• a lakóhelyet igazoló irat másolatát (lakcímkártya), 
• a szociális rászorultság ot bizonyító mellékleteket (családi jövedelem-kimutatások), 
• egyedülálló szülő esetén ennek igazolását, 
• családi pótlékra jogosultság igazolását, 
• munkanélküli ellátásról szóló igazolást. 

A pályázatok elbírálása: 

- A támogatás odaítéléséről esetleges visszavonásáról a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság dönt, az általa felkért bíráló bizottságjavaslata alapján. 

- Az ösztöndíj odaítélésének szempontja a pályázó által elért legmagasabb pontszám, 
amelyet a rendelet l.c mellékletében szereplő pontrendszer alapján kell megállapí
tani. A pályázatokat a bizottság az elért pontszám alapján rangsorolja. Pontegyenlő
ség esetén a szociális rászorultság dönt. Az ösztöndíj odaítélése a rangsor alapján a 
pályázati keret erejéig lehetséges. 

- Formai hiba esetén, hiánypótlás egyszeri lehetőségének biztosítása mellett, a benyújtott 
pályázatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 

-A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Budapest, 2011. május 20. 

1 Méltatlanná az a tanuló válik, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 76. §-ában foglaltak 
szerint kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, jogerős 
fegyelmi büntetésben részesül. 
A bekövetkezett változásról az iskolaigazgató haladéktalanul értesíti az önkormányzat oktatásért felelős szer
vezeti egységét. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

"KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD" 
TELJESÍTMÉNYMOTIV ÁLÓ 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára 

2011-12. tanévre 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

I. A pályázatot benyújtó adatai 
l NÉv: 

lSzületési idő: ............................................. hely: .................................................. ... 
Anyja neve: ................................................. . 

Állandó lakcím: 
. , 't' , h l , Iranyi os zam.................... e y se g ..................................................................... . 
. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . utca ............ házszám ....... emelet. ....... ajtó 

Átlageredmény ek: 
Tanév: ............. ./ .................... , évfolyam: 
félévi átlag: .............................. , év végi átlag: ........................................... . 

l Iskola neve: ............................................................................................................. . 
címe: .............................................................................. ; ......................................... . 

Budapest, 20 ... év .............................. hó ............. nap 

pályázó aláírása szülő (gondviselő) aláírása 

II. A pályázat részletes indoldása 
Az indoklás mindenképpen tartalmazza a következőket: gyermekek száma, jövedelemviszonyok, családi 
helyzet (gyermekét egyedül nevelőszülő), lakáskörülmények, a gyermek (tanulását nehezítő) egészségügyi 
problémája. 

································································································································· 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

III. Versenyeredmények 
(csak nemzetközi, országos, megyei, fővárosi szintű tanulmányi, művészeti verseny ) 

A verseny megnevezése 
(a sarok száma bővíthető) 

VI. Az iskola ajánlása a pályázathoz 
(a sarok száma bővíthető) 

időQontja 

Budapest, 20 .... év ....................... hó ............ nap 

ph. 

igazgató 

Kötelező melléklet: 

• a kérelem részletes indokait 
• a bizonyítványok másolatát, 
• iskolalátogatási igazolást, 

helyezés 

osztályfőnök 

• a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló irat másolatát, 
• a lakóhelyet igazoló irat másolatát (lakcímkártya), 
• a szociális rászorultságot bizonyító mellékleteket (családi jövedelem-kimutatások), 
• egyedülálló szülő esetén ennek igazolását, 
• családi pótlékra jogosultság igazolását, 
• munkanélküli ellátásról szóló igazolást. 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

"Kőbánya számít Rád" 
Teljesítménymotiváló 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ P Á L Y Á Z A T A 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulókszámára 

a 2011-12. tanévre 

Pontrendszer a tanulmányi ösztöndíj pályázatok értékeléséhez 

1. Tanulmányi pontszámok: 
a) Tanulmányi eredmény átlag (minden jegyet beszámítva): 

4,5 25 pont 
4,0 25 pont 
3,5 20 pont 
3,0 20 pont 

b) Tanulmányi eredmény (érdemjegyek átlaga) javításának mértéke (az utolsó két félév 
eredményének összehasonlítása): 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

10 pont 
20 pont 
30 pont 
40 pont 
50 pont 
60 pont 

c) Nyelvvizsga (külföldön szerzett nyelvvizsga esetén magyar nyelvre fordított hiteles másolat 
szükséges): 

d) Az ECDL vizsga modulonként: 

felsőfokú: 

középfokú: 
alapfokú: 

e) Tanulmányi, művészeti és sport versenyek: 

Nemzetközi vagy országos 1-20 helyezés: 
Fővárosi vagy megyei 1-10. helyezés: 
Kerületi 1-3. helyezés: 

6 pont 
4 pont 
2 pont 

5 pont 

15 pont 
5 pont 
3 pont 

(Ugyanabban a versenybenaszintek kizárják egymást, a kedvezőbbel kell pontozni.) 

2. Szociális pontszámok: 

a) Egy főre eső jövedelem: 

A mindenkori öregségi nyugdijminimum alatt: 10 pont 

b) A tanulást akadályozó egészségügyi ok : 10 pont 


