
 

3. melléklet: Kisszállás község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 7/2018. (VI.1.) önkormányzati  

rendeletéhez3 

 

 

 

 

Iktató szám:……………… 

Nyilvántartási szám:………………. 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Kisszállás község Önkormányzata a 7/2018.(VI.1) számú „Kisszállás számít rád szociális tanulmányi 

ösztöndíjról szóló rendeletében foglaltak alapján a rendelkezésre álló keretéből az alábbi feltételekkel 

köt támogatási szerződést: 

Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató által a sport és ifjúsági feladatok körében ellátandó helyi 

közügyek kapcsán Kisszállás Község Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának  

a_____________  számú határozata alapján,  

szociális ösztöndíj jogcímén támogatást folyósít Támogatott részére alap/középiskolai/felsőfokú 

tanulmányainak, sport-tevékenységének támogatására. 

 

1. Felek 

1.1. A Támogató a Kisszállás község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) 

1.2. A Támogatott, a szociális tanulmányi Ösztöndíjat elnyert tanuló: 

Név: ...................................................................................................................................  

 Szül. év, hely: .....................................................................................................................  

 Anyja neve: .........................................................................................................................  

 Lakcím:. ..............................................................................................................................  

Levelezési cím: ...................................................................................................................  

2. A szerződés érvényessége 

2.1. Az ösztöndíjas időszak kezdete: …………..év………….. hó……….. nap. 

2.2. Az ösztöndíjas időszak hossza 5 hónap,  

 

3. A támogatás összege és esedékessége 

3.1. Az ösztöndíj havi összege __________ Ft, azaz _____________________ forint.  

3.2. Az összes támogatás összege _______________Ft, azaz ________________forint.  

A támogatási összeget az Önkormányzat az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesz-

tése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című felhívás keretében elnyert forrás alapján 

biztosítja. 



3.3. A Támogató az ösztöndíjat egy összegben folyósítja, jelen szerződés megkötésétől számított 15 

napon belül, átutalással az alábbi módon: 

Bank:  ______________________________________________________   

 

Bankszámlaszám:  ____________________________________________  

 

4. A szerződés megvalósításának szabályai: 

4.1 A Támogatott ösztöndíjas vállalja, hogy a támogatás folyósításának időtartama alatt a tanulói 

jogviszonyát és kisszállási lakóhelyét fenntartja. 

4.2 A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feltételekben, és 

az abban rögzített helyzetben beállt változásról a tudomására jutástól számított 15 napon 

belül kötelesek egymást értesíteni. Ennek elmaradása esetén az abból eredő joghátrány, illetőleg 

az esetlegesen bekövetkezett kár az értesítést elmulasztót terheli. 

4.3 Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy az ösztöndíj teljes összege - amennyiben jelen szerző-

dés másként nem rendelkezik - vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában kerül 

kifizetésre. 

4.4 Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulmányait legjobb tudása és képességei szerint, 

lelkiismeretesen folytatja és vizsgakötelezettségeinek mindenkor a legjobb tudása szerint, ha-

táridőben eleget tesz, egyben hozzájárul a megállapodással és az ösztöndíj folyósításával 

összefüggő adatainak kezeléséhez. 

4.5 A Támogatott tudomásul veszi, hogy az általa jogosulatlanul felvett összeget köteles a Támo-

gató részére harminc napon belül visszafizetni. 

5.  Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. 

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás alapján oktatási intézményben folytatott tanulmányokra 

nyújtott ösztöndíj a 1995. évi CXVII. törvény alapján adómentes  

7. Jelen szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli aláírásával jött létre. A szerződésben nem sza-

bályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

8. Jelen szerződés 1 oldalon, 8 pontban, egymással szó szerint megegyező 2 példányban készült, melyet 

a felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. 
 

Kisszállás,  …..…………………………… napján 
 
 

.................................................... .................................................... 

                                  Támogatott                   Támogató 

ösztöndíjas                                                           Kisszállás Község Önkormányzat nevében 

 Humánpolitikai Bizottság Elnöke 

PH 

Pénzügyileg ellenjegyezte:     …………………………………. 

Kisszállás, ………………………………    napján  

 


