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Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 8/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által biztosított tanévkezdési támogatásról 
 
 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint az 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és az 
1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők 
számára olyan szabályrendszert állapítson meg, amely segítséget nyújt a gyermekek, 
fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben foglalt alap-, közép- 
és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez. 

 
Az tanévkezdési támogatás biztosításának eljárási szabályai 

 
2. §  
Tanévkezdési támogatásban – alanyi jogon, külön jövedelemvizsgálat nélkül – a tanuló 
jogosultsága alapján az a szülő, vagy gyermekét egyedül nevelő gondozó szülő, vagy a tanulót 
családba fogadó közeli hozzátartozó, illetve más törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) 
részesíthető, aki: 
 

a) a kérelem szerinti jogosultságot megalapozó gyermekével együtt, legalább 6 hónapja 
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Apc község közigazgatási területén, és  

b) szülőként, vagy gyermekét egyedül nevelő gondozó szülőként vagy a tanulót családba 
fogadó közeli hozzátartozóként, illetve egyéb törvényes képviselőként, a kérelem 
szerinti jogosultságot megalapozó gyermekkel azonos, Apc Községben legalább 6 
hónapja bejelentett, állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen él és 

c) gyermeke köznevelési intézményben, vagy gimnáziumi, szakiskolai, 
szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú 
szakképzésben és képzésben részesül, és 

d) kérelmét, a jelen rendelet 1. számú Mellékletében meghatározott nyomtatvány szerint, 
az 5. §-ban meghatározott időpontig nyújtotta be. 
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A támogatás mértéke és a támogatás igénybevételének egyéb szabályai 
 

3. § 

Az Önkormányzat évente egy alkalommal az alábbiak szerinti összegszerűség mértékében 
nyújt tanévkezdési támogatást: 

a) az általános iskolai tanulók részére:    10.000.- Ft/fő; 

b) a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók részére:  15.000.- Ft/fő; 

c) a felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére:   20.000.- Ft/fő. 

 
4. § 

(1) A 3. § a), b) és c) bekezdésében meghatározott esetekben a nappali rendszerű képzésben 
folytatott tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással tanúsítani 
kell. 

 

(2) A 3. § c) bekezdésében megállapított támogatás azon nappali rendszerű képzésben 
résztvevő hallgatók számára adható, akik első diploma megszerzésére irányuló 
tanulmányokat folytatnak. 

 
5. § 

(1) Az e rendelet szerinti támogatás iránti kérelmek benyújtására, a tárgyév szeptember 01. 
napjától, október 31. napjáig van lehetőség. 
 

(2) Az (1) pontban foglaltaknak megfelelően, az ellátás megszerzése iránti kérelmek 
benyújtásának kezdő időpontja 2022. szeptember 01., végső időpontja 2022. október 
31. 
 

(3) A kérelmek benyújtása történhet személyesen, postai úton, vagy hivatali kapun 
keresztül. Az e-mail útján benyújtott kérelem joghatás kiváltására alkalmatlan. 

 
(4) Az (1) pont szerinti határidő előtt benyújtott, vagy a határidőt elmulasztóan történő 

kérelem benyújtás, az ellátásra történő jogosultság megszerzése tekintetében, egyaránt 
jogvesztő. 

 
 
6. § 

Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt 
összegének visszafizetésére kell kötelezni. 

 
 

7. § 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az e rendelet szerinti támogatás 

jogosultságának elbírálására és a támogatás folyósítására. 
 
(2) Az (1)-es pont szerint megállapított tanévkezdési támogatásokról szóló döntésekről a 

Polgármester utólagosan és folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
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Záró rendelkezések 
 
8. § 

Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2022. november 01. napján hatályát 
veszti. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..    …………………………………. 

       Juhász István         Laskai István  
                polgármester                                                                          jegyző 
 

 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
 
Apc, 2022. július 21. 

 
…………………………………… 
      Laskai István 

jegyző 


