
 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

18/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 

az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és 
környékén” projekthez kapcsolódó tapolcai középiskolákban tanuló, a konzorciumi 

tagok területén állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai diákok tanulmányi 
ösztöndíjáról, valamint egyszeri sikeres érettségi vizsga támogatásáról 

Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Tapolcán és környékén” című pályázat (a továbbiakban: pályázat) keretében 
Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított tanulmányi 
ösztöndíjra, a konzorciumtag településeken (konzorciumtag települések: Tapolca, 
Gyulakeszi, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostorapáti, Raposka, Zalahaláp) állandó 
lakóhellyel rendelkező, nappali oktatási rendben, tapolcai székhelyű középfokú oktatási 
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóra, aki 

a) a 22. életévét nem töltötte be,  
b) aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik érettségi vizsgára felkészítő, nappali oktatási 

rendben működő tapolcai székhelyű középfokú oktatási intézménnyel, annak 10., 11., 
12. évfolyamos tanulója, 

c) a pályázatban részt vevő településeken (konzorciumtagok) szüleivel, törvényes 
képviselőjével az adott iskolai tanév első napján állandó lakóhellyel rendelkezik, 
életvitelszerűen ott is él,  

d) első alkalommal a 2020/21-es tanévben a magatartás és szorgalomjegyek kivételével 
legalább 4.00 átlagú tanulmányi eredményt ért el, 

e) első alkalommal a 2020/2021-es tanévben, nem hiányzott igazolatlanul. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatás további feltétele, hogy a 

pályázónak vállalnia kell a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 

II. Fejezet 
A támogatás odaítélése 

2. A támogatás formája, mértéke 
2. § 

(1) Az ösztöndíjpályázat két tanévre (2021/2022 és 2022/2023) kerül meghirdetésre, első 
alkalommal a 2021/2022-es tanévre szól és az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című pályázat keretében rendelkezésre 
álló források terhére kerül kiosztásra (jó tanulmányi átlag esetében: tanévenként max. 45 

 
 



fő, sikeres érettségi vizsga esetében: tanévenként 10 fő), a pályázatok beérkezésének 
sorrendjében. 

(2) Az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó. 
(3) Az ösztöndíj 10 hónapra, szeptember 1-jétől június 30-áig folyósítható.  
(4) Az ösztöndíj folyósítása átutalással történik, a tanuló (szülő, gondviselő) által megadott 

számlaszámra a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. 
(5) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás mellett egyszeri, 50.000Ft-os támogatásra 

jogosult az a tanuló, aki első alkalommal a 2020/2021-es tanévben az érettségi vizsgán 
minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott. 

(6) Az egyszeri támogatás kifizetése az adott év július 30-áig történik, a tanuló (szülője, 
gondviselője) által megadott számlaszámra. 

 
3. A pályázat kiírása és benyújtása 

3. § 

(1)  Az ösztöndíjra és az egyszeri támogatásra vonatkozó pályázatot Tapolca Város 
Önkormányzata írja ki az alábbi benyújtási határidőkkel: 

 a) a 2021/22-es tanévben folyósítandó ösztöndíj támogatás esetében: 2021. szeptember 
15., a 2022/2023-as tanévben folyósítandó ösztöndíj támogatás esetében: 2022. szeptember 
15. 

 b) a kitűnő érettségi vizsgára történő pályázatnál: adott év június 30. napja. 
(2) Érvényes pályázat kizárólag az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon (pályázati 

adatlapon), a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő 
betartásával nyújtható be. 

(3) A pályázat kötelező mellékletei: 
a) pályázati adatlap (1. melléklet), 
b) oktatási intézmény által kiállított, eredeti tanulói jogviszony igazolás az adott 

tanévről, 
c) a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata, 
d) pályázó tanulmányi eredményét, valamint a hiányzást igazoló, az adott középiskola 

által kiállított dokumentum, 
e) hozzájárulás az adatok kezeléséhez (2. melléklet). 
 
     4. A pályázat elbírálása 

4. § 

(1) Az ösztöndíjra és az egyszeri támogatásra vonatkozó pályázatot 3 tagú bizottság bírálja el. 
(2) Az Önkormányzat elektronikus úton, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. 

A hiánypótlási határidő a felszólítástól számított 5 nap. 
(3) A nem az előírt pályázati adatlapon, a határidőn túl benyújtott pályázat, a határidőn túli 

hiánypótlás, valamint a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból 
kizárja, kizárását e-mailen írásban indokolja. 

(4) A határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat az Önkormányzat érkezési 
sorrendben elbírálja, melynek eredményéről a pályázót elektronikus úton értesíti. 

(5) Arra az esetre, ha a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatok forráshiány 
miatt nem támogathatóak, Önkormányzat tartaléklistát képez. Abban az esetben, ha az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” 
projekt keretében további forrás kiosztására nyílik lehetőség, elsődlegesen e listán szereplő 
pályázók kaphatnak támogatást. 

(6) A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
jogorvoslatnak nincs helye. 

 



III. Fejezet 
A támogatás igénybevétele 
5. Az ösztöndíj folyósítása 

 
5. § 

(1) Az önkormányzat a sikeres pályázókkal szerződést köt. 
(2) Az érettségi vizsgára vonatkozó egyszeri 50.000Ft-os támogatás feltétele az érettségi 

bizonyítvány eredetivel mindenben megegyező hiteles másolatának önkormányzathoz 
történő leadása az adott év június 30. napjáig. 

(3) A pályázatot elnyert tanulónak a támogatási szerződés megkötését követően minden hónap 
15. napjáig Tapolca Város Önkormányzata intézkedik az ösztöndíj utalásáról. 

(4) Az egyszeri, jeles érettségi vizsga után járó 50.000Ft-os támogatás utalásának határideje 
adott év július 30-a. 

 

6. Jogosulatlan támogatás visszafizetése, értesítési kötelezettségek 

6. § 
 
(1) Az ösztöndíjra/támogatásra jogosulatlanná vált tanuló a támogatást köteles visszafizetni. 
(2) Az ösztöndíj folyósítási időtartama alatt a pályázó minden, az ösztöndíj folyósítását érintő 

változásról 8 naptári napon belül köteles írásban értesíteni az Önkormányzatot. Az 
értesítési kötelezettség kiterjed különösen: 

a) lakcím megváltozására 
b) közoktatási intézményváltásra (az új intézmény megnevezésével, címének közlésével) 
c) tanulmányi státusz megváltozása esetén (jogviszony megszűnése, képzési 
forma/tagozat megváltozása. (esti, levelező oktatás 
d) személyes adatok megváltozása (név, lakóhely, elérhetőségek, bankszámlaszám stb.) 

(3) Az értesítési kötelezettség elmulasztása a támogatás felfüggesztésével jár.  
(4) A jogosulatlanul felvett támogatást az önkormányzat részére vissza kell fizetni. 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

7. A rendelet hatálya 
 

7. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
 
Tapolca, 2021. június 2.  

  

      Dobó Zoltán sk.      dr. Iker Viktória sk.  
                          polgármester     jegyző          
 

Kihirdetve: 2021. június 8. 

 

dr. Iker Viktória sk.  
        jegyző 

 


