
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 25. § (3) bekezdés b) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási intézményekben tanuló 
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításával 
kapcsolatos eljárásban a szociális rászorultság vizsgálata, a jövedelem vélelmezése és a
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.”

2. §

Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A szociális rászorultság vizsgálatához a kérelemben a havi rendszerességgel járó
jövedelemnek (munkaviszonyból, bedolgozói jogviszonyból, munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó jövedelem) és gyermektartásdíjnak a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlagát, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermekgondozási ellátás, 
táppénz, családi pótlék, iskoláztatási támogatás esetén az ellátásnak a kérelem beadásakor
érvényes összegét kell feltüntetni. Rendszeresen nem mérhető jövedelmek (ingatlan 
bérbeadásából, hasznosításából, szellemi alkotásból, vállalkozásból, őstermelői 
tevékenységből) származó jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap átlagát kell 
feltüntetni.”

3. §

(1) Az Ör. 2. §-ban, a 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (9) bekezdéseiben, és az 1. mellékletében
foglalt táblázat megnevezésében a „felsőfokú tanulmányokat támogató segély” szövegrész 
helyébe a „felsőfokú tanulmányok költségeihez nyújtott települési támogatás” szöveg lép. 

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében a „segélyben” szövegrész helyébe a „támogatásban” szöveg
lép.

(3) Az Ör. 4. § (7) bekezdésében a „segélyre” szövegrész helyébe a „támogatásra” szöveg lép.



(4) Az Ör. 4. § (8) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a „segélyt” szövegrész helyébe a
„támogatást” szöveg lép.

(5) Az Ör. 5. § (2) bekezdésében a „segély” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg lép.

4. §

(1) A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. § (3) bekezdésében a „tanulmányi” szövegrész.

Tapolca, 2015. december 18.

Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk. 
  polgármester         jegyző 

Kihirdetve: 2015. december 21.

                                              Ughy Jenőné sk. 
                                                               jegyző 


