Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatásáról
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tapolca Város
Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I.
törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításával
kapcsolatos eljárásban a jövedelem vizsgálata és a jogosulatlanul felvett támogatás
visszafizetése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) rendelkezései irányadóak.
2. §
A felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás fedezetét a Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülöníti.
3. §
(1) A felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás kérelemre állapítható
meg egy tanulmányi félévre.
(2) Támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki
a) magyar állampolgár,
b) legalább 5 éve 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 400 %-át,
e) életkora a kérelem benyújtásakor nem éri el a 25. életévet.
(3) Nem részesülnek támogatásban a felsőfokú szakképzésben részt vevők.
(4) A kérelem elbírálásakor előnyt élvez, aki szakterületén kutatómunkában vesz részt, vagy
tudományos publikációval rendelkezik.
(5) Aki a tanulmányát a normál képzési időn túl végzi, akkor jogosult támogatásra, ha legalább
5 tantárgyat felvett, és 4,00 tanulmányi átlagot elért.
4. §
(1) A kérelmet tanítási félévenként – február 28. napjáig és szeptember 30. napjáig kell
benyújtani az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Általános Igazgatási Csoportjához (a továbbiakban: Általános Igazgatási Csoport).

(2) 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 tagjainak jövedelmét igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat,
c) igazolást a kérelmező rendszeres havi kiadásairól (albérleti díj, kollégiumi díj, rezsi) és
d) a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot, továbbá
e) amennyiben van, a tanuló egyéb területen kiemelkedő eredményeiért kapott oklevél
másolatát, a tanuló által elnyert díjról vagy elnyert pályázatról szóló igazolást.
(3) A jövedelem vizsgálata során a Szoctv. 4. § (1) bekezdését, valamint a Szoctv. 10 §-át
megfelelően kell alkalmazni.
(4) A támogatásra jogosult 15 napon belül, írásban köteles bejelenteni a lakcímében, jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változást, valamint hallgatói jogviszonyának megszűnését.
(5) Amennyiben az igénylő a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, az
ellátás megtérítésére a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén az igénylő részére tanulmányi ideje alatt
nem állapítható meg a jogosulatlan igénybevétel megállapítását követően felsőfokú
tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás.
5. §
(1) A felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatásra való jogosultság
megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Humán Bizottság dönt.
(2) A Humán Bizottság a kérelmekről legkésőbb a tárgyév márciusi és októberi ülésén dönt.
(3) A támogatás összege a tanulmányi félév 5 hónapjára kerül megállapításra. A támogatás
legmagasabb összege 10.000 Ft/hó.
(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a kérelem elbírálását követő
30 napon belül, az 5 tanulmányi hónapra megállapított támogatást egy összegben fizeti ki
a jogosultnak postai úton, vagy a kérelmező által megadott bankszámlára történő utalással.
6. §
E rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
7. §

Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási
intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011.
(XII.12.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2021. május 26.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 26.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

1. melléklet a 10/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás iránt

Benyújtás határideje:
Kérelmező

neve:

adatai:

február 28. vagy szeptember 30.
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

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: .................................................
Amennyiben igen, akkor annak időtartama: ……………………………………………………
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, azon a tanulmányi eredmény számtani átlagának igazolásával,
 a család jövedelméről szóló nyilatkozatok, 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 egy családban élő közeli
hozzátartozóim:
Név
Rokoni
Szül. hely, idő
Anyja neve
kapcsolat

Saját, valamint velem egy családban élő hozzátartozóim jövedelmi viszonyai a következők:
Házastárs, élettárs,
egyéb hozzátartozó
Saját
Szülő
jövedelme Ft
Munkaviszonyból származó
nettó jövedelem
Nyugdíjszerű ellátás:
(özvegyi, árvaellátás, baleseti,
rokkantsági)
Családi pótlék
GYED, GYES, GYET
Gyermektartás díjat kapok,
fizetek
Rendszeres szoc. segély,
álláskeresési támogatások,
jövedelempótló támogatás,

Lakásfenntartási támogatás
Lakás, üdülő hasznosításából
származó jövedelem
Bérelt, vagy saját
mezőgazdasági ingatlanból
származó jövedelem
Vállalkozásból,
másodállásból, vagy egyéb
forrásból származó jövedelem
ÖSSZESEN: (Ft)

Tudomásul veszem, hogy tanulmányi támogatásra az jogosult, aki:
a) legalább 5 éve 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 400 %-át,

e)

életkora a kérelem benyújtásakor nem éri el a 25. életévet.

A jogosultsági feltételeket megismertem és tudomásul vettem.

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

……………………………
aláírás

