
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete1

a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Tanulmányi eredményhez kötött támogatás

1. §

A tanulmányi eredményhez kötött támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban a
szociális rászorultság vizsgálata, az egy főre jutó jövedelem megállapítása, a jövedelem 
vélelmezése és a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

2. §

A felsőfokú tanulmányokat támogató segély fedezetét a Képviselő-testület éves 
költségvetésében e célra elkülöníti.

3. §

(1) A felsőfokú tanulmányokat támogató segély kérelemre állapítható meg egy tanulmányi 
félévre.

(2) Segélyben részesülhet az a kérelmező, aki 
a) magyar állampolgár,
b) legalább 8 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Tapolcán,
c) az ország bármely, államilag elismert felsőfokú oktatási intézményében teljes idejű 

(nappali tagozat), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy egységes, 
osztatlan képzésben első diplomáját szerzi, 

d) a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredményének 
számtani átlaga eléri vagy meghaladja a 4,00-et,

e) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át,

f) életkora a kérelem benyújtásakor nem éri el a 25. életévet és
g) a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat 

felé adótartozása, valamint adók módjára behajtandó köztartozása nincs.
(3) Nem részesülnek tanulmányi támogatásban a felsőfokú szakképzésben részt vevők. 
(4) A kérelem elbírálásakor előnyt élvez, aki szakterületén kutatómunkában vesz részt, vagy 

tudományos publikációval rendelkezik.

1 Hatályba lépés napja: 2011. december 13.



(5) Aki a tanulmányát a normál képzési időn túl, túlfutóként végzi, akkor jogosult 
támogatásra, ha legalább 5 tantárgyat felvett és 4,00 tanulmányi átlagot elért.

4. §

(1) A kérelmet évente két alkalommal - tanítási félévenként - február 28. napjáig és
szeptember 30. napjáig kell benyújtani az 1. melléklet szerinti nyomtatványon Tapolca
Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájához (a továbbiakban: Általános
Igazgatási Iroda).

(2) Az Általános Igazgatási Iroda az eljárás során a kérelmezőnél környezettanulmányt 
készít. Ha a kérelmezőnél, vagy a vele közös háztartásban élőnél az Általános Igazgatási 
Iroda más szociális eljárása során a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban készített 
környezettanulmányt, azt a tanulmányi támogatás elbírálása folyamán felhasználja,
kivéve, ha a kérelmező lakcíme azóta megváltozott vagy a kérelmező személyi 
körülményeiben lényeges változás következett be.

(3) Ha a környezettanulmány elkészítése a kérelmezőnek, vagy családtagjának felróható 
okból meghiúsul, a kérelmet el kell utasítani.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány, 

index hitelesített másolatát vagy az intézmény tanulmányi hivatala által kiállított
hiteles dokumentumot a tanulmányi eredmény számtani átlagának igazolásával,

b) a család jövedelmét, vagyoni viszonyait igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat,
c) amennyiben a kérelmezőt vagy családját létfenntartásában más személy segíti, úgy a 

megnevezett személy nyilatkozatát a támogatás összegéről és jövedelemigazolását, 
d) a kérelmező jövedelmének összegét (ösztöndíj, munkabér, lakhatási támogatás, a 

felsőfokú oktatási intézménytől kapott egyéb támogatás) igazoló dokumentumokat,  
e) igazolást a kérelmező rendszeres havi kiadásairól (albérlet, kollégiumi díj, rezsi) és 
f) a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot, továbbá
g) amennyiben van, a tanuló egyéb területen kiemelkedő eredményeiért kapott oklevél 

másolatát, a tanuló által elnyert díjról vagy elnyert pályázatról szóló igazolást.
(5) A szociális rászorultság vizsgálatához a kérelemben a havi rendszerességgel járó

jövedelem (munkaviszonyból, bedolgozói jogviszonyból származó jövedelem) és
gyermektartásdíj 3 havi átlagát, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, terhességi-gyermekágyi 
segély, munkanélküli járadék, gyermekgondozási támogatás, gyermeknevelési támogatás,
táppénz, családi pótlék, iskoláztatási támogatás folyósításának esetén a kérelem
beadásakor érvényes összegét kell feltüntetni. Rendszeresen nem mérhető jövedelmek 
(ingatlan bérbeadásából, hasznosításából, szellemi alkotásból, vállalkozásból, stb.
származó jövedelem) esetén a kérelem beadását megelőző 1 év átlagát kell feltüntetni. 

(6) Amennyiben kérelmező családjában a rendszeresen mérhető kiadások meghaladják a 
kimutatott vagy nyilatkozott bevétel 50%-át, a család jövedelmét vélelmezni kell.

(7) A segélyre jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni az Általános Igazgatási Irodájához
a lakcímében, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást, valamint hallgatói
jogviszonyának megszűnését. 

(8) Amennyiben az igénylő a segélyt jogosulatlanul veszi igénybe, a Család-, Egészségügyi, 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kötelezi a 
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére.

(9) A segély jogosulatlan igénybevétele esetén az igénylő részére tanulmányi ideje alatt nem 
állapítható meg a jogosulatlan igénybevétel megállapítását követően felsőfokú 
tanulmányokat támogató segély.



5. §

(1) A kérelmeket a Bizottság bírálja el legkésőbb a tárgyév márciusi és októberi ülésén. 
(2) A segély összegét a Bizottság állapítja meg a tanulmányi félév 5 hónapjára. A segély

legmagasabb összege 10.000 Ft/hó.
(3) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája félévente, a kérelem elbírálását követő 30 

napon belül, az 5 tanulmányi hónapra megállapított segélyt egy összegben fizeti ki a
jogosultnak.

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

6. §

(1) Az Önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. A csatlakozási döntésre
vonatkozó nyilatkozat évenkénti aláírásáról a Képviselő-testület dönt, amennyiben az 
önkormányzat költségvetési rendeletében e jogcímen az ösztöndíj támogatásra saját forrás
felhasználását jóváhagyta.

(2) A pályázat kiírásáról a szakminisztérium által évente közzétett csatlakozási feltételek
szerint a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a helyben szokásos módon kell
közzétenni.

7. §

(1) Ösztöndíjat kizárólag pályázat útján lehet elnyerni.
(2) Az ösztöndíj-pályázat benyújtásának általános feltételei:

a) a pályázó Tapolcán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a pályázó és vele együtt élő hozzátartozók egy főre jutó nettó havi jövedelme nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
egyedülálló tartásra köteles hozzátartozó esetén a 170%-át.

(3) Az egyéb pályázati feltételeket a mindenkori központi pályázati kiírás tartalmazza.

8. §

(1) A pályázat típusai:
a) “A” típusú ösztöndíjra pályázhat, aki tanévében a képzésre vonatkozó keretidőn belül, 

teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait. 

b) “B” típusú ösztöndíjra pályázhat a tanévében utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a következő tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsőfokú szakképzésben kíván részt venni. 

(2) Az ösztöndíj időtartama: 
a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév, 
b) „B” típusú pályázat esetén 3-szor 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév. 

(3) Az ösztöndíj mértéke: 1.000 - 5.000,- Ft/fő/hó. 



9. §

(1) Az ösztöndíj-pályázatokat évente egy alkalommal, az önkormányzati pályázati kiírásában
meghatározott időpontig kell benyújtani a központi szabályozás által kötelezően előírt 
igénylőlapon az Általános Igazgatási Irodájához. 

(2) A pályázatok elbírálását megelőzően az Általános Igazgatási Iroda a pályázónál és 
családjánál környezettanulmányt készít.

10. §

(1) Az ösztöndíj pályázatok elbírálása a Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés eredményét
a Bizottság a központi pályázati kiírás szerinti bírálati lapon rögzíti.

(2) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki  
a) árva, félárva,
b) a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
c) gyermeket nevel,
d) egyedül neveli gyermekét,
e) rokkant, krónikus vagy tartós betegségben szenved, vagy a családban folyamatos

ellátást igénylő beteg vagy rokkant személy van, 
f) szülője vagy eltartója munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül, vagy 
g) nem részesül kollégiumi ellátásban.

(3) Az elbírálás során a Bizottság a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizárja, a kizárást írásban indokolja.

(4) A Bizottság a pályázatok elbírálása során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó
szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

(5) A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

11. §

(1) A megítélt ösztöndíj folyósításának kezdete a pályázati kiírásban meghatározott időpont. 
(2) A Bizottság által megítélt ösztöndíj megvonható:

a) „A” típusú pályázat esetén
aa)  ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a 

felsőoktatási intézménybe,  
ab) Tapolca közigazgatási területéről elköltözik, vagy 
ac) a szociális rászorultság már nem áll fenn.

b) „B” típusú pályázat esetén
ba) a szociális rászorultság már nem áll fenn, vagy
bb) Tapolca közigazgatási területéről elköltözik. 

(3) Az Általános Igazgatási Iroda évente egyszer köteles felülvizsgálni az ösztöndíjban
részesülők szociális rászorultságát. 

(4) Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyre az ösztöndíjas
nem iratkozik be.

12. §

A Ösztöndíjpályázat által nyújtandó támogatás fedezetét a Képviselő-testület éves 
költségvetésében e célra elkülöníti.



3. Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a 12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet.

Tapolca, 2011. december 9.

Császár László               Ughy Jenőné 
 polgármester         aljegyző 

Kihirdetve: 2011. december 12.

     Ughy Jenőné 
        aljegyző 



1. melléklet a 31/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt 

Benyújtás határideje: február 28. vagy szeptember 30.

Kérelmező neve: …………………………………………………………………………... 

adatai: …………………………………………………………………………...

lakcíme: …………………………………………………………………………...

Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja: 

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

Évfolyam: Kar: Szak:

……………………. ………………… ………………

Tanulmányai alatt tartózkodási helye és annak jogcíme:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Megjegyzés: - szakterületen, vagy egyéb (sport, kulturális) vonatkozásban elért
eredményekről: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben: .................................................  

A kérelemhez mellékelni kell:
 a kérelem benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló, hitelesített  

bizonyítvány, index fénymásolatát, vagy az intézmény tanulmányi hivatala által kiállított
hiteles dokumentumot, és amennyiben azon a tanulmányi eredmény számtani átlagának
igazolásával,

 amennyiben a kérelmezőt vagy családját létfenntartásában más személy segíti, úgy a 
megnevezett személy nyilatkozatát a támogatás összegéről és jövedelemigazolását, (havi 
rendszeres jövedelem esetén az utolsó 3 hónap jövedelméről szóló igazolást) 

 a család jövedelmi, vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatot, igazolásokkal együtt,
 a kérelmező jövedelméről (ösztöndíj, munkabér, lakhatási támogatás, a felsőfokú oktatási 

intézménytől kapott egyéb támogatás) szóló igazolásokat, 
 rendszeres havi kiadásairól igazolásokat (albérleti, kollégiumi díj stb.) és
 a tanulói jogviszonyról szóló igazolást, továbbá
 amennyiben van, egyéb területen kiemelkedő eredményeiért kapott oklevél, díj, pályázat 

eredményének igazolását.



NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a velem közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóim:

Név Rokoni
kapcsolat

Szül. hely, idő Anyja neve

Saját, valamint velem közös háztartásban élő hozzátartozóim jövedelmi és vagyoni viszonyai 
a következők:  

Saját Szülő  
Házastárs, élettárs,
egyéb hozzátartozó
jövedelme Ft

Munkaviszonyból származó
nettó jövedelem

Nyugdíjszerű ellátás: 
(özvegyi, árvaellátás, baleseti,

rokkantsági)
Családi pótlék

GYED, GYES, GYET

Gyermektartás díjat kapok,
fizetek

Rendszeres szoc. segély,
Gyermekvédelmi támogatás,

munkanélk. jár,
jövedelempótló támogatás,

végkielégítés
Lakásfenntartási támogatás

Lakás, üdülő hasznosításából 
származó jövedelem

Bérelt, vagy saját
mezőgazdasági ingatlanból 

származó jövedelem
Vállalkozásból,

másodállásból, vagy egyéb
forrásból származó jövedelem

ÖSSZESEN: (Ft)



VAGYONNYILATKOZAT

B/ Vagyoni adatok
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon /vagy állandó, illetve tartós használat/: címe:

………………….város/község……………………………………….út/utca…….……..hsz.

alapterülete:………….m², tulajdoni hányad: ...............................................................................

a szerzés ideje:……………………év, becsült forgalmi érték*: ................................................. Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon /vagy állandó, illetve tartós használat/ címe: 

………………………város/község…………………………út/utca………………………hsz.

alapterülete…………….m², tulajdoni hányad: ............................................................................ ..

a szerzés ideje:………………….év, becsült forgalmi érték*: .................................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- /épületrész- /tulajdon vagy állandó használat/
megnevezése /zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb./: 

……………………………………………….

címe:…………………………….város/község…………………………….út/utca………..hsz.

alapterülete:……………..m², tulajdoni hányad:………………………………………………..

a szerzés ideje:………………………év, becsült forgalmi érték: …………...……………… Ft

4. Termőtulajdon /vagy állandó használat/: megnevezése: ..........................................................  

címe:…………………………….város/község………………………….út/utca………….hsz.

alapterülete:……………….m², tulajdoni hányad:………………………………………………

a szerzés ideje:…………………….év, becsült forgalmi érték:…………………………..….Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű: 
a) személygépkocsi:……………………………………típus………………….…rendszám

a szerzés ideje:…………………………., becsült forgalmi érték**: …….……………….Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:   

………………………….típus ………………………………rendszám /rendszám nélküli
gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni/



a szerzés ideje ………………………., becsült forgalmi érték**: ………………………. Ft
2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:
…………………………………………………………………….……………….. pénzintézet

………………………………………………………………………………. betétkönyv száma

………………………………….………. összeg

3. Készpénz összege: ……………………………….. Ft

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 
a)………………………………………………………………………….……….. pénzintézet

………………………………………betétkönyv száma, ……………………………. összeg

b)…………………………………………………………………………………... pénzintézet

……………………………………. betétkönyv száma, ………………………………. összeg

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy tanulmányi támogatásra az jogosult, aki:
a) legalább 8 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Tapolcán,
b) az ország bármely, államilag elismert felsőfokú oktatási intézményén teljes idejű 

(nappali tagozat), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy egységes, 
osztatlan képzésben első diplomáját szerzi, 

c) a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi 
eredményének számtani átlaga eléri vagy meghaladja a 4,00-et,

d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át,

e) életkora a kérelem benyújtatásakor nem éri el a 25. életévet és
f) a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat 

felé adótartozása, valamint adók módjára behajtandó adótartozása nincs.

A jogosultsági feltételeket megismertem és tudomásul vettem.

Kelt.: …………………. év ………………………. hó ………. nap

……………………………
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti 
értékét kell feltüntetni.


