
Tanulást elősegítő támogatás 
 

Jogosultsági feltételek 
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. 
 
A támogatás minden tanévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig igényelhető. A 
kérelmező a támogatás igénylése esetén köteles a saját és a vele azonos háztartásban 
élő, ott lakóhellyel rendelkező jogosult személyi adatairól nyilatkozni.  

Szükséges mellékletek 

• az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszonyról szóló igazolás 

• a tanulmányi eredményről és az igazolatlan hiányzásról szóló igazolás 

• bankszámlakivonat 
 
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. 
 
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. 

 
Ügyindítás 
Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon – postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Szociális Osztály fsz. 1-es irodájában lehet benyújtani.  
 
Ügyintézési határidő  
sommás eljárásban 8 nap  
teljes eljárásban: 60 nap 
 
Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.   
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati 
rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 



Letölthető nyomtatvány 

• Kérelem tanulást elősegítő támogatáshoz 

http://ozd.hu/content/cont_606d848c372405.84522767/kerelem_tanulast_elosegito_tamogatashoz.pdf

