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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2011. május 5-i ülésére 

 
Tárgy:  javaslat az Újpesti Diákösztöndíjakról szóló rendelet elfogadására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Újpesten a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, nehéz szociális helyzetben élő 
diákok támogatására 1997 óta van lehetőség. Az Újpest Diákösztöndíj a rászoruló fiatalokat 
támogatta a középiskolai tanulmányok sikeres folytatásában, elősegítve felkészülésüket a 
felsőfokú tanulmányok megkezdésére, valamint segítséget nyújtott e tanulmányok 
eredményes befejezésében. 2008-tól kezdődően a kiváló tanulmányi eredményt elérő diákok 
mellett, a művészetek és a sport területén kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatásának 
lehetőségét is megteremtette Újpest Önkormányzata, az Ugró Gyula Tanulmányi 
Diákösztöndíj, a Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíj és a Bene Ferenc Sport 
Diákösztöndíj adományozásával.  
 

A diákösztöndíjak bővítése óta eltelt időszak pályázati tapasztalatai alapján 
szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, egy új rendelettervezet kidolgozása. A 
rendelettervezet az elmúlt évek pályázati fordulóinak gyakorlati tapasztalataira építve, a 
korábbi diákösztöndíj rendelet pozitívumainak megtartása mellett készült. Az előterjesztői 
szándék szerint a mostani szabályozással az újpesti fiatal tehetségek szélesebb körben történő 
elismerésére, támogatására nyílik lehetőség. 
 

Az előterjesztett rendelettervezet meghatározza a diákösztöndíjak elnyerésének 
általános és kategóriánkénti szabályait, a pályáztatás módját, a pályázatok elbírálásának 
szabályait, a diákösztöndíj mértékét és időtartamát.  
 

A már meglévő diákösztöndíjak mellett a Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíj 
Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjként működne tovább, és egy új ösztöndíj 
kerülne bevezetésre, a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj. Korábban a Szőnyi 
István Művészeti Diákösztöndíjnál nem volt elkülönülve a 2 művészeti ág, a mostani 
szabályozásban elkülönítetten jelenik meg az alkotóművészet és az előadó-művészet. Új 
elemként került a rendelettervezetbe, hogy a pályázó újpesti bejelentett lakóhelyének a 
pályázat benyújtása évének első napján fenn kell állnia. 
 

További jelentős módosítás mind a négy ösztöndíjnál, hogy a szociális rászorultság a 
továbbiakban nem pályázati feltétel, hanem előnyt jelent az odaítéléskor. A változtatás 
indoka, hogy Újpest Önkormányzata 2003-tól kezdődően működteti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, mely kizárólag szociális alapon nyújt 
ösztöndíjat a fiataloknak.  Az Újpest Diákösztöndíjak célja viszont a kiemelkedő tanulmányi, 
sport és művészeti teljesítmény alapján történő támogatás. Hasonló eredményű pályázók 
esetén azonban a szociálisan rászorultság döntő szempont lesz az ösztöndíj elnyerésekor.  
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Változik a pályázatok benyújtásának határideje, a korábbi augusztus 15-éről 
szeptember 30-ra. 

 
A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj, a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj 

és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj elnyerésének alsó korhatára 9. 
évfolyamra módosult, továbbá a 4,0-es tanulmányi átlag kikerült a pályázati feltételek közül. 
Újpest Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójában rögzítette az Újpest Diákösztöndíjak 
kiterjesztésének előkészítését a 9-10. évfolyamosokra. A korábbi években több pályázó a 
sport és a művészeti ösztöndíjra a 4,0-es tanulmányi átlag miatt nem pályázhatott. 
Megszűnik a korábbi kizáró feltétel, mely más tanulmányi támogatás esetén nem tette 
lehetővé a pályázást. 

 
A diákösztöndíjakat továbbra is 2 féléves időtartamra, 10 hónapra adományozza a 

Képviselő-testület, melynek összege középiskolások esetében a kifizetés időpontjában 
érvényes minimálbér 20 %-a, felsőoktatási hallgatók esetében 40 %-a. Új elem a rendeletben, 
hogy évente legfeljebb 15 diákösztöndíjat lehet odaítélni. A korábbi években tanévenként 
átlag 12 ösztöndíj került odaítélésre. Az ösztöndíjak színvonalának megőrzése indokolja az 
adható ösztöndíjak számának korlátozását. 
 

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező Újpesti Diákösztöndíjakról szóló rendelettervezetet támogatni 
szíveskedjenek, valamint a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg szíveskedjenek az 
Újpest Diákösztöndíjakról szóló 14/2008.(V.5.) számú önkormányzati rendeletet hatályon 
kívül helyezni. 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
Újpesti Diákösztöndíjakról szóló rendelettervezetét és ezzel megalkotja a …./2011. (……) 
számú rendeletét. 
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Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely és Kóródi Mariann 


