
1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A „Kőbánya számít Rád” ösztöndíjban (a továbbiakban: Ösztöndíj) pályázat alapján az a tanuló 

részesíthető,] 

„b) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a pályázati felhívás 

közzétételének napján hatályos minimálbér 66,5%-át.” 

2. § 

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Ösztöndíj összege általános iskolás tanuló esetében havonta 7 000 forint, középiskolás tanuló 

esetében havonta 12 000 forint.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Általános indokolás 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a „Kőbánya számít 

Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete 

módosításának célja, hogy bővítse a pályázók körét a pályázati korlátként meghatározott egy főre jutó 

nettó jövedelem összegének emelésével, ezáltal lehetőséget biztosítson a szociálisan rászoruló és 

megfelelő tanulmányi eredményt elérő tanulóknak a pályázati feltételek teljesítésére, továbbá az 

elnyerhető ösztöndíj összegének növelésével ösztönözze a pályázókat a jobb tanulmányi eredmények 

elérésére. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A pályázati egy főre jutó jövedelemhatár 100 000 forintról a minimálbér 66,5%-ra (a nettó 

minimálbér, amely 133 000 forint) történő emelésével várhatóan bővülhet a pályázatot benyújtók 

köre. 

A 2. §-hoz  

A havi ösztöndíjak összegének emelése ösztönözheti a tanulókat a jobb tanulmányi eredmény 

elérésére, illetve megtartására, valamint a pályázat benyújtására. Az általános iskolai havi 

ösztöndíj 5000 forintról 7000 forintra, a középiskolai 10 000 forintról 12 000 forintra nő. 

A 3. §-hoz  

A módosítás nem igényel felkészülési időt, ezért a rendelet a kihirdetést követő napon hatályba 

léptethető. A változtatások a következő, 2023 elején esedékes pályázat során érvényesíthetők. 


