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Előterjeszt és 

5J . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a "Kőbánya 
számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati 
rendelete alapján 2012. január 26-ai benyújtási határidővel - második alkalommal -
meghirdettük a pályázatot 

2011 júniusában 53 pályázat érkezett, ami alapján huszonegy általános iskolai és tizenöt 
középiskolai tanuló kapott ösztöndíj at. 

A 2011/2012. tanév első félévi tanulmányi eredménye alapján elbírálásra kerülő pályázat 
keretösszege l 250 OOO forint. 

ll. liatásvizsgálat 

A pályázat eddigi tapasztalata azt mutatja, hogy a megítélt összeg segíti a tanulás 
körülményeit, ösztönzi a gyermekeket a jobb eredmény elérésére. Az első alkalommal 
pályázó tanulók egy része újra pályázott a támogatásra, ami azt jelenti, hogy a tanulók 
többsége nem rontott, inkább javított tanulmányi eredményén. 

A pályázati kiírásra 88 pályázat érkezett. 

A mellékletek tartalmazzák a pályázók személyi adatait, a pályázati kiírásban szereplő 
pályázati feltételek teljesülését igazoló adatokat, a pontszámítási rendszerrel kapott pontokat. 
A kiírás feltételeinek nem felelt meg néhány pályázó, mert: 

a) nem javított tanulmányi átlagán, 
b) nem mellékelte a jövedelemigazolást, 
c) az egy főre jutó jövedelem a családban meghaladja a meghatározott összeghatárt. 

A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázókat a táblázatban megjelöltük, az eltérés okát a 
Megjegyzés oszlopba írtuk. 

A pályázatok és mellékleteik az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál megtekinthetők 

A rendelet szerint ösztöndíjat elnyerő tanulók 60%-át az általános iskolai, 40 %-át a 
középiskolai tanulók közül kell meghatározni. 

Javasolom, hogy a Bizottság az ösztöndíjakat-a keret mértékéig- az összesítő táblázatok 
alapján ítélje oda, amit a határozati javaslat l. és 2. melléklete tartalmaz. 



A pályázók száma és aránya alapján az elkülönített összeg felhasználása a következők szerint 
alakul: 

Intézmény Ösztön Létszám 2012 2012 2012 2012 2012 Összesen 
-díj (60%-40% február március április május június (Ft) 
összege arányában) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) 

t 
Altalános 5 OOO 22 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 550 OOO 
iskola 
Középiskola 10 OOO 14 140 OOO 140 OOO 140 OOO 140 OOO 140 OOO 700 OOO 

Összesen: 1250 OOO 

III. A végrehajtás feltételei 

A beérkezett pályázatok alapján az ösztöndíj megítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság dönt. A felhasznált keretösszeg összesen 36 tanuló támogatását teszi lehetövé. A 
támogatás folyósítására a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása után kerül sor. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2012. február 10. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2012. (ll. 16.) határozata 

a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjakat-a 2012. 
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a bizottság tartalék kerete terhére- az 1-2. 
melléklet szerinti tartalommal ítéli oda. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 


