
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2008. (IX. 15.) Kt. rendelete

a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló 12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

3.§ (2) bek. kiegészül az alábbiakkal:
            f) a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az                  

önkormányzat felé adótartozása nincs.

2. §

4.§ (4) bek. a) pont Hatályon kívül helyezve.

3. §

7.§ (2) bek. az alábbiak szerint változik illetve a c) pontja hatályon kívül helyezésre
kerül:

(2) Az ösztöndíj-pályázat benyújtásának általános feltételei:
a) a pályázó megfelel az 1.§-ban foglaltaknak,

                  b) a pályázó és vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozók egy főre jutó 
nettó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át,

c)

Záró rendelkezés
4. §

E rendelet 2008. szeptember 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

Jogharmonizációs záradék
5. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3. §-ával 
összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2008. szeptember 1.

Ács János s.k. Dr. Imre László s.k.
                                    polgármester                                           jegyző 

Kihirdetve: Tapolca, 2008. szeptember 15.

Dr. Imre László s.k.
 jegyző 
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