
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete  

egyéb önkormányzati támogatásokról 

 

Egységes szerkezetben a 3/2018. (V.02.), a 3/2019. (I.31.),a 14/2019. (XII.13.)  

és a 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelettel 
 
1 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, Ózd 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. 

melléklet 4.2.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és 

Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület a rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlását a polgármesterre 

ruházza át. 

 

1. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Ózdon élő természetes személyekre terjed ki. 

 

2. Eljárási szabályok 
 

3. § 
 

(1) 2A tanulást elősegítő támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. mellékletének 

alkalmazásával kell az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályán (a 

továbbiakban: Osztály) benyújtani. 

 

(2) 3A támogatási kérelmek elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

                                                 
1 Megállapította: 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2021. március 25-től. 
2 Módosította: 14/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2020. január 1-től. 
3 Megállapította: 3/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. május 15-től. 

 



 

 

(3) Az eljárás során nem kell alkalmazni Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendeletben foglaltakat. 

 

4.§ 

 

(1) 4 

  

(2) A tanulást elősegítő támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülő, a törvényes 

képviselő, vagy a szülőtől külön élő nagykorú tanuló kérelmezheti.  

 

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az 

irányadók.  

 

(4) A nagykorú gyermek akkor tekinthető külön élőnek, ha szüleitől, törvényes képviselőjétől 

a lakóhelye különböző. 

 

(5) Az életvitelszerű Ózdon élés ellenőrzése céljából az Osztály környezettanulmányt 

készíthet, vagy készíttethet az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ bevonásával, és ellenőrizheti a 

rendelkezésére álló nyilvántartásokat. 

 

(6)   A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.  

 

5. § 

 

(1) A megállapított támogatások folyósításáról az Ózdi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 

Gazdasági Osztálya gondoskodik folyószámlára történő átutalással.  

 

(2) A rendeletben meghatározott feltételek hiányában nyújtott támogatást meg kell szüntetni.  

 

(3) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás 

visszafizetésére. 

 

3. Az ellátásra való jogosultság igazolása 
 

6. § 
 

(1) 5 

 

(2) A kérelmező a tanulást elősegítő támogatás igénylése esetén köteles a saját és vele azonos 

háztartásban élő, ott lakóhellyel rendelkező jogosult személyi adatairól nyilatkozni. A 

kérelemhez csatolnia kell az oktatási intézmény által kiállított: 

a) tanulói jogviszonyról szóló igazolást, 

b) tanulmányi eredményről szóló igazolást, és 

c) az igazolatlan hiányzásról szóló igazolást. 

 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte: 14/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2020. január 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 14/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2020. január 1-től. 

 



 

 

II. Fejezet 

 

Egyéb önkormányzati támogatások formái 

 

4. Családalapítást elősegítő támogatás 

 

7.§6 

 

5. Tanulást elősegítő támogatás 

 
8.§ 

 

(1)  Tanulást elősegítő támogatásban részesíthető az a 22. életévét be nem töltött, 10., 11. és 

12. évfolyamos tanuló, aki:  

a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben 

működő ózdi középfokú oktatási intézménnyel, 

b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője az adott iskolai tanév első 

napján ózdi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Ózdon él,  

c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt ért el az előző tanév végén, amely 

átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele, 

d) az előző tanévben igazolatlan hiányzása nincs. 

 

(2) A támogatás minden tanévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig igényelhető. 

 

(3) A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár, és a tárgyhónapot követő 

hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelemben megjelölt folyószámlára. A támogatást 

minden tanévben újra kell igényelni. 

 

(4) A támogatás mértéke havonta: 

 

a) legalább 4,9 tanulmányi átlag esetén: nettó 20.000,-Ft  

b) legalább 4,7 tanulmányi átlag esetén: nettó 15.000,-Ft  

c) legalább 4,5 tanulmányi átlag esetén: nettó 10.000,-Ft  

 

(5) A szülő, a törvényes képviselő, vagy a szülőtől külön élő nagykorú tanuló köteles 

bejelenteni ózdi lakóhelyének, életvitelszerű helyben tartózkodásának, vagy ózdi tanulói 

jogviszonyának megszűnését. A támogatásra való jogosultság a változás napjával szűnik 

meg. 

 

9.§ 

 

(1) Az a tanuló, aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett, 

50.000,-Ft egyszeri támogatásban részesül. A támogatásra való jogosultsághoz az 

érettségi eredményéről szóló igazolást az Osztály hivatalból szerzi be. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az érettségi vizsgák lezárását követően a 

polgármester adja át.  

                                                 
6 Hatályon kívül helyezte: 14/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2020. január 1-től. 

 

 



 

 

 

 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

      Dr. Almási Csaba                                                                   Janiczak Dávid  

   jegyző                                                                          polgármester 

 

 
Záradék: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) 

bekezdése alapján a rendelet 2016. február 26. napjával került kihirdetésre. 

 

Ó z d, 2016. február 26.       

 

         Dr. Almási Csaba  

                  jegyző 



 
1. melléklet a 2/2016.  (II. 26.) önkormányzati rendelethez7 

 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte: 14/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatálytalan: 2020. január 1-től. 

 



 

 

 
2. melléklet a 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M  
 

 

Alulírott kérem, hogy gyermekem részére/részemre tanulást elősegítő támogatást 

szíveskedjenek megállapítani 

 

 

 

Kérelmező neve:_____________________________________________________________ 

Születési neve: ______________________________________________________________ 

Születési helye, idő: __________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Lakóhelye: __________________________________________________________________ 

Lakóhely bejelentésének időpontja: 

_______________________________________________ 

Bejelentett tartózkodási helye: 

___________________________________________________________________________ 

TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): __________________________________ 

Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, különélő, élettárs 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

Telefonszám: ________________________________________________________________ 

 

Jogosult neve:_______________________________________________________________ 

Születési neve: ______________________________________________________________ 

Születési helye, idő: __________________________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Lakóhelye: __________________________________________________________________ 

Lakóhely bejelentésének időpontja: 

_______________________________________________ 

Bejelentett tartózkodási helye: 

___________________________________________________________________________ 

TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): __________________________________ 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

 



 

 

 

Bankszámla száma, amelyre a támogatás átutalását kérem: 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyilatkozom, hogy gyermekemmel életvitelszerűen Ózdon élünk. 

  

               

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén nem részesülhetek 

támogatásban.  

 

A nyilatkozatban foglalt adatok kezeléséhez hozzájárulok.  

 

 

Ózd, ________________________ 

                                                                                

 

      

              _____________________________ 

                                                                                      kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


