
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók és az első és második nyelvvizsga 
bizonyítvány megszerzésének támogatásáról 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók és az első 
nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról a következőket rendeli el: 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 

1.§1 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók részére 
nyújtandó támogatással kívánja elismerni az egyetemen, főiskolán felsőfokú, felsőoktatási 
szakképzés nappali tanulmányokat folytató tari diákok teljesítményét, illetve segíteni 
tanulmányaik sikeres folytatását és befejezését, valamint az első nyelvvizsga bizonyítvány 
megszerzését 
 
2. §   A képviselő-testület Tar községben állandó lakóhellyel rendelkező 
a) felsőfokú oktatási intézményekben tanulók  részére a tanulmányi eredménytől függetlenül, 
b) valamint az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését követően, 
támogatást állapít meg szociális rászorultságtól függetlenül. 
 
3.§ A 2.§-ban meghatározott juttatások fedezetét az önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében elkülönítve állapítja meg. 
 
 2. A rendelet hatálya 
 
4 .§ (1) A támogatásra jogosult: 
a) aki Tar közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él, 
vagy a családja életvitelszerűen itt élő, 
b)2 államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény (főiskola, egyetem) teljes idejű 
alapképzésében, mesterképzésben felsőoktatási szakképzésben bármely tagozaton 
folyamatosan tanul, vagy nyelvvizsga bizonyítványt szerez. 
(2)3  A támogatás csak az első felsőfokú oklevél felsőoktatási szakképzés megszerzésére 
vonatkozó képzés idejére, valamint első és második nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését 
követően adható. 
. 
 

II. Részletes rendelkezések 
 

1. A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatása 
     

A támogatás formája, mértéke 
                                                
1 Módosította: 15/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. augusztus 31-től. 
2 Módosította: 15/2007.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017 augusztus 31-től. 
3 Módosította: 15/2007.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. §.-a. Hatályos: 2017 augusztus 31-től. 
 



 
5.§ (1) A támogatás egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az adott tanévre elnyert 
támogatás csak adott tanévben, kizárólag aktív félévre, folyósítható 
. 
(2) 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. 
(3) Az első évfolyamot kezdő hallgató az első eredményes, félév után, utólag jogosult a 
támogatás iránti kérelmét benyújtani, majd kézhez venni. 
(4)4 A támogatás időtartama: a felsőfokú intézmény által megadott szakon a szakra 
vonatkozó- tanulmányi tájékoztatóban meghatározott alapképzési, mesterképzési, 
felsőoktatási szakképzési idő végéig, de maximum a megadott képzési idő + egy félévig 
tarthat. 
(5) A támogatás összege: 25.000 Ft/ év, azaz 12.500 Ft /félév vissza nem térítendő támogatás. 
(6) A jogosulatlanul igénybe vevő a támogatást összegét köteles visszafizetni, amennyiben 
ennek nem tesz eleget, úgy végérvényesen kizárja magát a további támogatások sorából. 
(7)A támogatás félévenként újra kell kérelmezni, a mellékelt adatlap és igazolások alapján. 
(8) 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. 
 
 

Eljárási szabályok 
 

6.§ (1) A támogatásra vonatkozó kérelmeket a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Tari Kirendeltség-én kell benyújtani.  
(2) A benyújtott kérelmek elbírálásáról a polgármester határozattal dönt. 
(3) A kérelem benyújtásának tartalmi elemei: 
a) 1. számú melléklet szerinti kérelem-adatlap, 
b) a kérelem rövid indoklása, 
c) a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, 
d) a kérelmező oktatási intézménye által kiállított 2. számú melléklet szerinti eredeti hallgatói 
jogviszony igazolás, 
(4) A kérelmeket az igazolással együtt minden év március 15-ig, ill. november 15-ig kell 
benyújtani. 
(5) A polgármester a beérkezett és támogatható kérelmekről a jogszabályban előírt határidőn 
belül köteles dönteni. 
(6) A megállapított támogatást közvetlenül a hallgatónak kell átutalni. 
 
 

2. Az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatása 
 

A támogatás formája, mértéke 
 
7.§(1) A támogatás egy alkalommal, az első államilag elismert, a 137/2008 (V. 16.) Korm. 
rendelet szerinti felső vagy középfokú, komplex típusú nyelvvizsga megszerzéséhez adható. 
(2)  A támogatás összege: 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás. 
                                                
4 módosította: 15/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. augusztus 31-től. 
 
 



 
Eljárási szabályok 

 
8.§ (1) A támogatásra vonatkozó kérelmeket a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Tari Kirendeltség-én kell benyújtani.  
(2) A benyújtott kérelmek elbírálásáról a polgármester határozattal dönt. 
(3) A kérelem benyújtásának tartalmi elemei: 
a) 3. számú melléklet szerinti kérelem-adatlap, 
b) a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, 
c) a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a nyelvvizsga-bizonyítványt amelyről 
a Hivatal fénymásolatot készít 
(4) A kérelmeket az nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának dátumától számított 90 napon 
belül kell benyújtani. 
(5) A polgármester a beérkezett és támogatható kérelmekről a jogszabályban előírt határidőn 
belül köteles dönteni. 
(6) A megállapított támogatást közvetlenül a hallgatónak kell átutalni. 
 
 

III. Záró rendelkezések 
 

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Tar Községi Önkormányzat 12/2009. (X.1.) számú egységes szerkezetbe 
foglalt rendelete a felsőoktatásban tanulók és az idegennyelv-tudást szerzők támogatásáról, 
valalamint a 4/2002. (II.1.) alaprendelet, valamint az azt módosító 4/2003. (II.1.) rendelet.  
  
 
 
 
 
 
          Turopoli Zsolt    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
           polgármester                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. augusztus 30. 
 
Tar, 2017. augusztus 30. 
 
                                            Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
1 .melléklet a 11/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelethez 

 
TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
3073  Tar, Szondi György út 92. 
Tel:32/470-777, Fax:32/470-444 
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu  
www.tarkozseg.hu 

 
KÉRELEM 

 
Tar Község 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: ………………………………………………………………. 
 
Amennyiben támogatást nyer, hova kéri a támogatás folyósítását? (megfelelő rész 
aláhúzandó) 
Lakcímre Bankszámlára 
Amennyiben bankszámlára kéri a támogatást: 
Bank neve: ………………………………………………………………… 
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………… 
 
 
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz 
Alulírott……………………………………. hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmemben foglalt 
adatokat Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége a támogatás elbírálása, és a támogatás folyósítása 
érdekében kezelje és nyilvántartsa. 
 
 
 
Kelt: Tar, 2016. …………………………………. 

………………………….. 



                                                                                                       Pályázó aláírása 
                                                
   

   „2. melléklet 5a 11/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelethez  
 
 

IGAZOLÁS 
(A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÖLTI KI!) 

 
Ezennel igazoljuk, hogy ……………………………………………………………………… 
(anyja neve: …………………………………..) a(z) ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………….intézményben 
………………………………………………………………………………………… karon, 
………………………………………………………………………………………… szakon 
 
államilag finanszírozott képzésben 
első alapképzésben (BA, BSc), 
első osztatlan, egységes képzésben (O), 
első mesterképzésben 
felsőoktatási szakképzésben 
 
Nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat. 
 
2. 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 
…………………………………. 

                                                                                                Tanulmányi Osztály” 
 

 
 
 
 
 

                                                
5Módosította: 15/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2017. augusztus 31-től. 


