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Zamárdi Város Önkormányzat 

24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

(Egységes szerkezetben) 
 

Felsőfokú tanulmányok támogatásáról 
 

*Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  1. § (2), 26.§-nak, 

és 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott a felsőfokú 

tanulmányok támogatásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

 

1.  A rendelet célja  
 

1.§ Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

részére nyújtandó támogatással kívánja elismerni az egyetemen, főiskolán felsőfokú 

nappali tanulmányokat folytató zamárdi illetőségű diákok teljesítményét, illetve segíteni 

tanulmányaik sikeres folytatását és befejezését. 

 

2. A rendelet hatálya* 
2.§ (1) A támogatásra jogosult :  

a) aki Zamárdi közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási  

hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él, vagy a családja életvitelszerűen itt élő,  

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény (főiskola, egyetem) teljes idejű 

alapképzésében, mesterképzésben nappali tagozaton folyamatosan tanul, 

c)* 

d) támogatás csak az első felsőfokú oklevél megszerzésére vonatkozó képzés idejére 

adható 

e) a támogatás az Szt. 26.§-a alapján szociális rászorultság alapján igényelhető és akkor 

nyújtható, ha az igénylő  nem rendelkezik a mindenkor hatályos garantált bérminimum 

kétszeres összegét meghaladó  havi jövedelemmel. 

  

3. Értelmező rendelkezések* 

 

3.§* Állandó és életvitelszerű helyben lakásnak minősül, ha az igénylő lakcímkártyával 

igazolni tudja a 2.§. (1) bekezdés a.) pontjában foglalt tényeket.  

 

 

4. A támogatás formája, mértéke* 

 

*4.§ (1) A támogatás egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az adott tanévre elnyert 

támogatás csak adott tanévben, kizárólag aktív félévre, folyósítható.  A támogatás vissza 

nem térítendő támogatást, melyet a Polgármester nyújt. 

(2) A megállapított támogatásokról a zárszámadás során köteles beszámolni a Képviselő-

testületnek. 
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(3) Ha a pályázó hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben leírtak alapján 

szünetel vagy megszűnik, a támogatás folyósítása megszűnik. Nem támogatható azon 

félév, amikor a hallgató státusza passzív. 

(4) Az első évfolyamot kezdő hallgató az első eredményes, félév után, utólag jogosult a 

támogatás iránti kérelmét benyújtani, majd kézhez venni. 

*(5) A támogatás időtartama: a felsőfokú intézmény által megadott szakon a szakra 

vonatkozó- tanulmányi tájékoztatóban meghatározott alapképzési, mesterképzési 

időtartamra, de maximum a megadott képzési idő + egy félévig tarthat.  

(6) A támogatás összege: 50.000,- Ft /félév vissza nem térítendő támogatás. 

(7) A jogosulatlanul igénybe vevő a támogatást összegét köteles visszafizetni, 

amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy végérvényesen kizárja magát a további 

támogatások sorából. 

(8)A támogatás félévenként újra kell kérelmezni, a mellékelt adatlap és igazolások 

alapján. 

 (9) A támogatások a meghatározott feltételek esetén mindig az eredményesen elvégzett 

félév után utólag járnak. Az utolsó félévre járó támogatást, az összes feltétel fennállása 

esetén, a záróvizsga bizonyítvány felmutatásával kell kérelmezni. 

 

II. fejezet  

5. Eljárási szabályok 

 

*5.§ (1) A támogatásra vonatkozó kérelmeket a Polgármester bírálja el.  

(2) A kérelem benyújtásának tartalmi elemei: 

a) 1. számú melléklet szerinti adatlap, 

b) a kérelem rövid indoklása, 

c) a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, 

d) a kérelmező oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 

 (3) A kérelmeket az igazolással együtt minden év március 15-ig, ill. november 15-ig kell 

benyújtani. 

*(4) A polgármester a beérkezett és támogatható kérelmekről a jogszabályban előírt 

határidőn belül köteles dönteni.     

*(5) A támogatás a kérelmező részére átutalással kerül megfizetésre. 

 

III.fejezet  

Hatályba léptető  

6. Záró rendelkezések 

 

6.§ (1) E rendelet 2013. október 22-én lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábbi, és többször módosított 14/1996. (VII.29.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Csákovics Gyula polgármester   dr. Kerekes Gyöngyi  

                                                                 jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző 
 

A rendelet kihirdetésre és kifüggesztésre került:  

 

 

Zamárdi, 2013.október 22.  
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 Az R. 5. §. (4) bekezdés szövegét a 7/2016. (III.1.) sz. Ör, módosította. Hatályba lép: 2016. március 1. 
 

1. melléklet 

 

KÉRELEM 

Zamárdi Város Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi támogatásának 

igényléséhez 
 

 

 

Kérelmező teljes neve:          

……………………………………………………………….. 

Anyja neve:  

 ……………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: 

 ……………………………………………………………….. 

Lakcíme:  

 ……………………………………………………………….. 

Telefonszáma:  

 ……………………………………………………………….. 

E-mail címe:  

 ……………………………………………………………….. 

TAJ-száma:   …………………………………………………. 

Oktatási intézmény neve és címe,

 ……………………………………………………….. 

ahol tanulmányait folytatja: ………………………………………………………………. 

Szemeszter:   ………………………………………………………………. 

Kar, szak:   ………………………………………………………………. 

 

 

A támogatást azt alábbi bankszámlára kérem: 

 

Bank neve:  ………………………………………………………………… 

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………… 
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Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz 

 

Alulírott……………………………………. hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmemben 

foglalt adatokat Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Polgármesteri 

hivatala a pályázat elbírálása, a támogatás folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa. 

 

Kelt: Zamárdi, 2016. …………………………………. 

 

 

 

 

        ………………………….. 

                                                                                                        Pályázó aláírása 
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IGAZOLÁS 

 

(A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÖLTI KI!) 

 

 

 

Ezennel igazoljuk, hogy 

……………………………………………………………………… 

 

(anyja neve: …………………………………..) a(z) 

………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………intézmén

yben 

 

………………………………………………………………………………………… 

karon, 

 

………………………………………………………………………………………… 

szakon 

 

államilag finanszírozott képzésben 

 

 első alapkézésben (BA, BSc), 

 első osztatlan, egységes képzésben (O), 

 első mesterképzésben 

 

2. Nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat. 

 

3. A 20………./20………..-es tanév első félévében intézményünk beiratkozott 

hallgatója és vagy tanulói jogviszonya szünetel*. 
 

 

Jelen igazolást az állandó lakhely szerinti Önkormányzat kérésére az elért főiskolai és 

egyetemi hallgatók támogatására vonatkozó igénylés benyújtása céljából állítottuk ki. 

 

 

 

Kelt: …………………………….., 201... …………………………….. 

 

 

PH 

 

 

            

       …………………………………. 
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                             Tanulmányi Osztály 
 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

N y i l a t k o z a t* 

Zamárdi Város Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi támogatásának 

igényléséhez 

 

 

 
Alulírott…………………………………………..név,………………………………… 

 

…………………………………..cím, mint a Zamárdi Város Önkormányzatától felsőfokú  

 

nappali tanulmányok folytatása miatt támogatást kérő  

 

k i j e l e n t e m, 

 

hogy a nappali tagozaton folytatott tanulmányaim ideje alatt, mely időszakra a támogatást 

igényeltem, nem rendelkezem havi rendszeres jövedelemmel, melynek összege 

meghaladná a mindenkori garantált bérminimum összegét. 

Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában tettem. 

 

Zamárdi  20…év………………..hó …nap 

 

                                                                                                         kérelmező 

 

Előttünk mint tanuk előtt: 

 

1.) név:……………………………………………………………cím:……………… 

 

………………………………………………………..szigsz.:………………… 

 

2.) név:……………………………………………………………cím:…………… 

 

………………………………………………………..szigsz.:………………… 
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Hatásvizsgálat  

Hatásvizsgálati lap 

 

24/2013. (X.24.) sz. Felsőfokú tanulmányok anyagi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről  
I. Várható társadalmi hatások 

 

A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása, hogy minden Zamárdiban 

életvitelszerűen élő és felsőfokú tanulmányokat folytató diák szinte alanyi jogon, aktív 

féléve, alap –és mesterképzésre megkapja a támogatást.  

 

II.   Várható gazdasági, költségvetési hatások   

 

A rendeletnek a gazdasági, költségvetési hatása  év végén fog mutatkozni.  

 

III.   Várható környezeti hatások 

A rendelet  megalkotásának várható környezeti hatása nincs.  

 

IV.   Várható egészségi következmények 

A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.  

 

V.   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások   

A rendelet megalkotása további adminisztratív terhet  nem ró az önkormányzatra.  

 

VI.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható  

következményei.  

 

A rendelet megalkotása azért szükséges, mert a korábbi rendeletben meghatározott 

átlagszámítás elavult volt. nem lehetett összehasonlítani egyik felsőoktatási intézmény 

átlagszámítását a másikkkal.  

 

VII.  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek   

 

A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek  

 

 

Zamárdi, 2015. március 11. 

 

                                                                                                 dr. Dudás Anita sk. 

                                                                                    jegyző  
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