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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti az
ifjúsági feladatokat is.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári
Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Soroksári
Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást bocsát ki minden év július 20-ig,
melyet az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon közzé kell tenni.
A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat
bíráló bizottság, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága jogosult.
A 2018/2019-es tanévre vonatkozóan már 3-3 közép- és felsőoktatásban tanuló diák részére is
megítélhető az ösztöndíj. A Rendeletben foglaltak szerint az ösztöndíj mértéke a
felsőoktatásban tanulók részére 50.000.-Ft/hó, a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók
részére 25.000.-Ft/hó. Az ösztöndíj fedezete a 2018. évi költségvetés Céltartalékok,
Önkormányzat által alapított ösztöndíj kiadások során biztosítva van.
A pályázati kiírások jelen előterjesztés 1. és 2. mellékleteként csatolásra kerültek.
A pályázatokat papír alapon 2018. szeptember 15-ig lehet benyújtani a Soroksári
Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztályának ügyfélszolgálatán.
Fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott
„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (VI. 05.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I.
II.

a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot jelen határozat 1. és 2. számú melléklete
szerinti tartalommal kiírja.
felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2018. július 20.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdésének c) pontja szerint „a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét
sértené.”

Budapest, 2018. május 22.

dr. Nagy Gergely
jogász
az előterjesztés készítője

Mellékletek:
- középiskolai pályázati kiírás
- felsőoktatási pályázati kiírás
- Egyeztető lap

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

