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Döntési Javaslat 

 

 

Tárgy:  Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak pályázat kiírására 

 

 

Előterjesztő:        Bedő Katalin alpolgármester 

Előterjesztést előkészítette:    Vesza Erzsébet osztályvezető, 

            Koszonits Krisztián ügyintéző 

            Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 

Előterjesztés egyeztetve:     - 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

Az Újpesti Diákösztöndíjakról szóló 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelet szerint a 

diákösztöndíjak elnyerésére a pályázatot a Közművelődési és Oktatási Bizottság írja ki minden 

év május 31. napjáig. 

 

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a 

művészetek, vagy a sport terén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat. 

Fentiek szerint elkészítettük az előterjesztés mellékletében csatolt a 2020/2021. tanévre 

vonatkozó Újpesti Diákösztöndíjak című Pályázati felhívást, valamint a pályázati adatlapokat az 

ösztöndíj kategóriáknak megfelelően. 

 

Mindezek alapján javaslom a mellékletben csatolt felhívás szerint az Újpesti Diákösztöndíjak 

elnyerésére vonatkozó pályázat kiírását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörét gyakorolva – a Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott …../2020. (V……..) határozata az Újpest Diákösztöndíj 

adományozása érdekében pályázati felhívás elfogadásáról. 
 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § 

értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy az Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére vonatkozó 

pályázati felhívást elfogadja, valamint egyetért azzal, hogy a helyben szokásos módon 

meghirdetésre kerüljön. 

 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. június 24.  

 

 

Újpest, 2020. május 11.  

                       

 

 

 

Bedő Katalin 

                      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


