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40/2004. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet  

 

a Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.02.) 

sz. önk. rendelet módosításáról
*
 

 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  

1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Józsefvárosi Roma 

Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998.(X.2.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 

az alábbiak szerint módosítja:  

1. § A Rendelet 1. sz. mellékletének szövege helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletének 

szövege lép.  

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

                                                 
*
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 

Rendelkezései beépítve a 36/1998.(X.02.) ök. sz. rendeletbe. 
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1. sz. melléklet 

 

„1. sz. melléklet 

A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíj  

Szabályzata 

 

 
1./ A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjat a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 36/1998. (X. 2.) számú rendeletével alapította. Az ösztöndíj elnyerése végett pályázatot 

nyújthatnak be a VIII. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cigány 

származású, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató tanulók, abban az esetben, ha 

teljesítik a szabályzatban foglalt feltételeket. 

 

A pályázó vállalja a középiskolai tanulmányainak eredményes és évismétlés nélküli folytatását, és a 

Józsefvárosi Roma Szolgálat korrepetációs és művelődési programjában való aktív részvételt, 

valamint azt, hogy együttműködik a Józsefvárosi Roma Szolgálat oktatásszervezőjével.  

 

2./ Az ösztöndíj elnyeréséért pályázni pályázati űrlap pontos kitöltésével és határidőre történő 

leadásával lehet, tanévenként szeptember 30-áig és február 15-éig. 

 

A pályázati űrlap beszerezhető: 

 

 Józsefvárosi Roma Szolgálat (Budapest, VIII. Déri Miksa u. 3.)  

 

 Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály 

(Budapest, VIII. Baross u. 59.) 

 

 Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal TÁM-PONT Információs Szolgálat 

(Budapest, VIII. Baross u. 65-67. földszint) 

 

Pályázati űrlap leadható: 

 

 Józsefvárosi Roma Szolgálat (Budapest, VIII. Déri Miksa u. 3.) 

 

 Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Közművelődési és Sport 

Osztály (Budapest, VIII. Baross u. 65-67. III. em. 301.) 

 

A pályázat leadásakor az adatokat személyi igazolvánnyal és a csatolandó iskolalátogatási 

bizonyítvánnyal igazolni kell. 

 

3./ A pályázókról a Józsefvárosi Roma Szolgálat munkatársa környezettanulmányt készít. E 

környezettanulmány bekerül a pályázati anyagba, annak szerves részét képezi. A döntés során előnyt 

jelent a Józsefvárosi Roma Szolgálattal való korábbi együttműködés. A döntést egy három tagból álló 

bizottság a pályázati anyag egészét mérlegelve hozza meg.  A bizottság a Józsefvárosi Önkormányzat, 

a Roma Kisebbségi Önkormányzat által delegált, valamint a Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetőjéből 

álló három tagú testület. 

A pályázati anyagban szereplő információkat az 1992. évi LXIII. A személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. 

 

4./ Az ösztöndíjat elnyert tanulókkal a Józsefvárosi Önkormányzat felhatalmazása alapján a 

Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetője szerződést köt. Amennyiben a pályázó vállalt kötelességeit nem 

tartja be, az ösztöndíj folyósítója az ösztöndíj folyósítását megszünteti. A megszüntetésről a 

Józsefvárosi Roma Szolgálat javaslata alapján az elbíráló bizottság három tagú testülete dönt, 

tanévenként két alkalommal: október 15-éig és február 28-áig.    
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5./ Az ösztöndíj havi összege a minimálbér 10% - 20% -áig terjedhet ösztöndíjasonként.  

A Józsefvárosi Roma Szolgálat minden hó tizedik napjáig fizeti ki a szerződésben vállalt 

kötelezettségeit teljesítő diákok részére a megítélt ösztöndíjat, oly módon, hogy az ösztöndíjasok 

listája alapján a Polgármesteri Hivatal pénztára átadja a Józsefvárosi Roma Szolgálatnak, amely 

gondoskodik a kifizetésről az ösztöndíjasok részére, és az aláírt listát minden hónap 15.napjáig leadja 

a Pénzügyi Irodának.  

 

6./  A diákok jogai: 

 

- A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete által megállapított ösztöndíjat a Józsefvárosi 

Roma Szolgálat negyedévente köteles a diákjainak kifizetni az alábbiak szerint: 

- Szeptember – október – november hónapokra                december 10-ig 

- December – január – február hónapokra                       március 10-ig 

- Március – április hónapokra                                           május 10-ig 

- Május – június hónapokra                                               július 10-ig 

-  A Józsefvárosi Roma Szolgálat korrepetálási, művelődési és sportolási lehetőséget biztosít az 

ösztöndíjas diákoknak. Korrepetálásokat hétfőtől csütörtökig 14:30-tól 18:30-ig, pénteken pedig 

17:00-ig biztosítunk, egyéni órarend szerint. 

-  A Józsefvárosi Roma Szolgálat biztosítja a könyveinek használatát a diákjainak. 

- A Roma Szolgálat oktatásszervezője képviseli a diák érdekeit az iskolában, a szociális 

munkatársunk pedig a szülővel tartja a kapcsolatot, s segít a diákkal kapcsolatos esetleges 

problémák megoldásában. 

-  A Szolgálat vállalja még, hogy segíti a diákot az iskolaválasztásban, az esetleges 

iskolaváltásban ill. a továbbtanulásában. 

 

7./  A diákok kötelezettségei: 

 

- A diákoknak be kell járni az órarendjük szerinti korrepetálásokra és a közművelődési 

programokra. 

- A diákok orvosi igazolással mentesülnek a fenti kötelezettségük alól. 

- A diákok szülői igazolással az órák 30%-áról hiányozhatnak, abban az esetben, ha ezt a 

Szolgálat felé előre jelzik (ellenkező esetben a mulasztott órát igazolatlannak számítjuk). 

- A diákösztöndíjból az igazolatlan órák után százalékos arányban levonás jár. 

- Ha a tanév során két hónapban egy diák igazolatlan hiányzása meghaladja az óráinak a 20%-

át (azaz szülői igazolásokkal együtt az 50%-át), akkor a diákkal automatikusan szerződést 

bontunk. 

-  Háromszor 10 perc késés egy igazolatlan órának számít. 

- Ha a diák felkészületlenül jelenik meg az órán (nem készít házi feladatot, nem hoz felszerelést), 

tanára egy másik tanár jóváhagyásával megtagadhatja a diáktól az aláírást. Ezeket az órákat 

utólag a szülő sem igazolhatja. 

- A heti közművelődési program, azaz a Miért-klub 2 órának számít. 

-  A foglalkozások alatt a mobiltelefon használata, s minden egyéb rendzavaró viselkedés tilos, 

ebben az esetben a tanár igazolatlannal kiküldheti a diákját. 
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S Z E R Z Ő D É S 

 
amely létrejött egyrészről (a Józsefvárosi Önkormányzat felhatalmazása alapján), a Józsefvárosi Roma 

Szolgálat (képviseli: Csorba Zoltán)  (címe: Budapest, VIII. Déri Miksa u. 3.) vezetője, másrészről 

.......................................................... tanuló (továbbiakban ösztöndíjas) között az alábbi feltételekkel: 

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a Józsefvárosi Roma 

Szolgálaton keresztül .......................................................................................... ösztöndíjas  (személyi 

igazolvány száma: ..........................................................., születési helye: 

..........................................................., ideje: ........................................................., anyja neve: 

......................................................................................) számára …... szeptember 1-től  ..........június 

30-ig tanulmányi ösztöndíjat folyósít, amelynek összege .......................................... Ft, azaz 

...................................................... forint. A tanulmányi ösztöndíj a tanév során 4 alkalommal kerül 

kifizetésre az alábbiak szerint: 

- Szeptember – október – november hónapokra                december 10-ig 

- December – január – február hónapokra                       március 10-ig 

- Március – április hónapokra                                           május 10-ig 

- Május – június hónapokra                                               július 10-ig 

 

2./ A Józsefvárosi Roma Szolgálat biztosítja számára a Józsefvárosi Roma Szolgálat által szervezett 

korrepetálások és művelődési programok látogatását. Ennek érdekében a Józsefvárosi Roma Szolgálat 

oktatásszervezője együttműködést tart fenn az ösztöndíjas és a Józsefvárosi Roma Szolgálat, valamint 

az iskola között. 

 

3./ Ösztöndíjas kötelezettsége a középiskolai tanulmányainak eredményes és évismétlés nélküli 

folytatása, a korrepetálások és művelődési programok látogatása, valamint együttműködni a 

Józsefvárosi Roma Szolgálat oktatásszervezőjével. 

 

4./ A korrepetálások és programok helye: Józsefvárosi Roma Szolgálat, Budapest, VIII. Déry Miksa u. 

3. 

 

5./ Az ösztöndíj folyósítója fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az ösztöndíjas a vállalt 

kötelezettségeit nem teljesíti, az ösztöndíj folyósítását megszünteti. 

A megszüntetésről a Józsefvárosi Roma Szolgálat javaslata alapján az elbíráló bizottság három 

tagú testülete dönt. 

 

 

Felek a jelen szerződést és a szabályzatot elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Budapest,. ................................................ 

 

 

....................................................................             .................................................................... 

  ösztöndíjas              Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetője 

 

 

..................................................................... 

    ösztöndíjas törvényes képviselője 

 

Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíj 
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P Á L Y Á Z A T I    Ű R L A P      

 

 

 

 

 

 

 

I. Pályázó személyi adatai: 

 

neve: ........................................................................ 

születési helye, ideje: ............................................. 

anyja neve: ............................................................. 

II. Állandó bejelentett lakóhelye: ....................................................................................... 

illetve tartózkodási helye: ....................................................................................... 

III. A pályázó által látogatott oktatási intézmény: 

neve:............................................................................................................................. 

címe: ............................................................................................................................ 

      (Csatolandó: iskolalátogatási igazolvány) 

IV. Cigány származásúnak vallja-e magát? * 

  IGEN     NEM 

         (A kívánt rész aláhúzandó!) 

V. A Józsefvárosi Roma Szolgálat által szervezett korrepetációs és művelődési programokon 

részt vesz-e: 

 

  IGEN     NEM 

 

 

Részt vett: IGEN     NEM 

         (A kívánt rész aláhúzandó!) 

VI. A Józsefvárosi Roma Szolgálat oktatásszervezőjével az együttműködést vállalja-e: 

  IGEN     NEM 

    

 Együttműködött-e: 

Beadási határidő: 

….. szeptember 30. 

          .....  február 15. 

 

Érkezett: 

 

........................................... 

    Pályázati sorszám: 
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  IGEN     NEM 

            (A kívánt rész aláhúzandó!) 

VII. A pályázat szöveges indoklása: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

.................................................    ................................................... 

pályázó aláírása      törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

 

Nem a pályázó tölti ki! 

VIII. A környezettanulmányt végző személy véleménye: 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

........................................................... 

                                                                                                             aláírása 

IX. A pályázatot elbíráló bizottság döntése: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................       ........................................         ..........................................     
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*/ Megjegyzés: A pályázati anyagban szereplő információkat az 1992. évi LXIII. A személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.” 
 

 

 


