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

 

KÉRELEM  

Felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás 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: ................................................ 

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 

kapcsolat  
Szül. hely, idő   Anyja neve  

        

        

        

        

        

Saját, valamint velem egy családban élő hozzátartozóim jövedelmi 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,  
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


