Iktatószám: PH/………/2020

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye:
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Képviseli:
Budai Lóránt polgármester
Adószám:
15732671-2-16
Törzsszám:
732671
Számlavezető pénzintézet:
MKB Bank Zrt
Bankszámlaszám:
10300002-10697900-49020014
(a továbbiakban, mint tanulmányi támogatást nyújtó: Támogató),
másrészről:
Név:
……………
Lakcíme:
5100 Jászberény, ………………….
Születési hely, év, hó, nap:
……………………….
Anyja neve:
……………………….
Adóazonosító jel:
……………………….
Számlavezető pénzintézet:
……………………….
Bankszámlaszám:
……………………….
(a továbbiakban, mint tanulmányi támogatásra jogosult: Támogatott)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I.
Jászberény Városi Önkormányzat, mint Támogató Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szakképzési Ösztöndíj Programról szóló 49/2013. ( XII.12.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) szerint a jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, a
pályázat benyújtásakor 22. életévét be nem töltött és hiányszakmának nyilvánított szakképesítéssel
még nem rendelkező, jászberényi középfokú köznevelési intézményben hiányszakmának
nyilvánított szakmát adó szakképzésben tanuló – vagy Jászberényen kívüli középfokú köznevelési
intézményben tanulmányokat folytató tanuló abban az esetben ha, olyan hiányszakmának
nyilvánított szakmát adó szakképzésben vesz részt, mely jászberényi oktatási intézményben nem
elérhető - év végi minősítése során egy tantárgyból sem kapott elégtelen osztályzatot, tanulmányi
átlaga eléri a 3.00-t, továbbá a szakmai tárgyak átlaga eléri a 3.00-t, - pályázati úton - ösztöndíjat
biztosít.
II.
A Rendelet alapján a Támogatott az előírt pályázati feltételeknek megfelelt, így a jelen szerződés
megkötéséhez a jelen szerződés I. pontjában foglalt előfeltételek fennállnak, melyből eredően a
Felek az alábbi szerződést kötik:
1. A Támogató ……NÉV……, 5100 Jászberény, ………... szám alatti lakos, mint Támogatott
részére - aki a ISKOLA (annak címe.) nappali tagozatán 20…………. napjától kezdődően, a
szerződéskötéskor ……... évfolyamon, ………… szakon tanulmányokat folytat - 2020.
szeptember 1. napjától kezdődően szakképzési ösztöndíjat folyósít a hiányszakmának
nyilvánított szakmát adó szakképzés, azaz az ……………… szakképesítés megszerzésének
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időpontjáig, 20…………… napjáig. A megítélt ösztöndíj havi kifizetéssel évente, az adott
tanév 10 hónap időtartamára folyósítható. Az ösztöndíjat az ösztöndíj szerződés aláírását
követően, minden hónap 10. napjáig folyósítja a Támogató a Támogatott által megadott
bankszámlaszámra.
2. A fentiek alapján a Támogatott a 2020/2021. nevelési évre - összesen 10 hónap időtartamra havonta ………Ft, azaz ……….ezer forint szakképzési ösztöndíjban részesül, mely megítélt
támogatási összeget a polgármester – a Rendelet 1. § (6) bekezdésben meghatározott időpontig
- évente felülvizsgálja. Az ösztöndíj mértékének felülvizsgálatakor figyelembe vételre kerül
- a Rendelet 3§ (4) bekezdésében foglaltakon túl, mely alapján ösztöndíj adott évben csak az
adott évi költségvetési rendeletben e célra meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható -, a jelen
szerződés I. pontjában rögzített feltételek megléte, valamint a tanuló tanulmányi
eredménye, mely a Támogatott által minden tanévet követően szeptember 15-ig benyújtott
tanulmányi eredményének igazolására szolgáló oktatási intézmény által hitelesített dokumentum
(bizonyítvány) alapján.
3. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a köznevelési intézmény igazgatója
– ahol tanulmányait folytatja – tájékoztassa a Támogatót az ösztöndíjas ellen megindult fegyelmi
eljárás eredményéről vagy igazgatói megrovás tényéről.
4. A Támogatott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) a szakképzettség megszerzése után Jászberényben szakképzettséget igénylő
munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve jászberényi
székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál dolgozik legalább támogatott félévenként 6
hónapi időtartamot,
b) amennyiben a szakképzettség megszerzését követően nappali tagozaton, a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény rendelkezése szerinti hiányszakma szakirányú felsőfokú
képzésének megfelelő tanulmányokat folytat, abban az esetben az oklevél megszerzését
követően Jászberényben létesít végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve jászberényi székhelyű vagy telephelyű
munkáltatónál dolgozik legalább a támogatott időtartam felének megfelelő időtartamot,
c) a tanulói jogviszonyát félévente igazolja,
d) eleget tesz a Támogató felé bejelentési kötelezettségének a tanulói jogviszony szünetelése
(halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén,
e) a félévenkénti tanulmányi eredményét igazolja az oktatási intézmény által hitelesített
okirat Támogató részére minden év február 28-ig, és szeptember 15-ig történő
megküldésével,
f) tájékoztatja a Támogatót az ellene indult büntető,- szabálysértési, - vagy fegyelmi eljárás
befejezésének tényéről, és annak eredményéről, illetve ha igazgatói megrovásban részesül.
5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy visszafizetési
kötelezettség terheli, ha:
a. a szakképzettség megszerzése után - a jelen szerződés II. 6. c), f, g) és h) pontjára
figyelemmel - nem Jászberényben létesít munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra
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irányuló jogviszonyt, illetve nem jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál
dolgozik legalább támogatott félévenként 6 hónapnyi időtartamot,
b. az ösztöndíj folyósításának, ösztöndíj szerződése érvényességének időtartama alatt
jászberényi lakhelyét megszünteti,
c. a külön jogszabályokban megjelölt képzési időkereten belül – kivéve a jelen szerződés II. 6.
e) pontjában foglalt esetet - nem szerez szakképesítést,
d. tanulmányait indokolatlanul halasztja, nem fejezi be, vagy az év végi minősítése során
évismétlésre kötelezett,
e. a szerződésben megjelölt szakképzésben tanulmányait nem folytatja,
f. a jelen szerződést idő előtt felmondja,
g. nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének (pl.: nem igazolja félévenként tanulói
jogviszonyát, nem jelenti be tanulói jogviszonyának szüneteltetését, félévenkénti tanulmányi
eredményigazolás intézmény által hitelesített okiratát nem küldi meg minden év február 28-ig,
és szeptember 15-ig).
6. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
a) az ösztöndíj programból kikerül és részére tovább ösztöndíj nem folyósítható, ha év
végén a Támogatott tanulmányi átlaga nem éri el a 3.00-t, vagy a szakmai tárgyak átlaga
nem éri el a 3.00-t és az év végi minősítése során bármely tantárgyból elégtelen
osztályzatot kap,
b) a jelen szerződés II.3. és II.4. f) pontjában foglaltak méltatlan magatartásnak minősülnek és a
Támogató részéről a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását eredményezi,
c) 3 évi türelmi idő után 5 évi kamatmentes visszafizetési kötelezettség terheli, ha önhibáján
kívül Jászberényben huzamosabb ideig igazoltan nem tud elhelyezkedni, amennyiben az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat őt legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartotta, és a
bíráló munkacsoport az ösztöndíjas végzettsége szerint érintett legalább 3 reprezentáns
foglalkoztató nyilatkozata alapján foglalkoztatását nem látja biztosíthatónak,
d) a jelen szerződés II.5. pontjában foglalt visszafizetési kötelezettség fennállása esetén a
visszafizetési kötelezettsége a számára folyósított támogatás összegére terjed ki, amely
után a visszafizetési kötelezettség kezdő időpontjától kezdődően a jegybanki
alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni,
e) a Támogatott kérelme alapján, a polgármester a szakképzettség megszerzésének jelen
szerződés II.1. pontjában vállalt határidejét módosíthatja, ha a Támogatott vállalt
kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt – különösen betegség, baleset miatt – nem tudja
teljesíteni,
f) a Támogatott kérelme alapján, a polgármester engedélyezheti, hogy a szakképzettség
megszerzését követően nappali tagozatú érettségi vizsga megszerzésére irányuló képzésre
felvételt nyert Támogatott az érettségi vizsga – képzési időkereten belüli - megszerzését
követően létesítsen szakképesítési végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb
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foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben a jelen szerződés II.4. a) pontjában
foglaltaknak megfelelően,
g) a Támogatott kérelme alapján, a polgármester engedélyezheti, hogy a szakképzettség
megszerzését követően nappali tagozatú hiányszakmának nyilvánított szakmát adó
szakképzésre felvételt nyert Támogatott a hiányszakmának nyilvánított újabb szakképzettség
megszerzését követően létesítsen végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben a jelen szerződés II.4. a) pontjában
foglaltaknak megfelelően,
h) a Támogatott kérelme alapján, a polgármester engedélyezheti, hogy a szakképzettség
megszerzését követően a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezése szerinti nappali
tagozatú hiányszakma szakirányú felsőfokú képzésének megfelelő felsőfokú képzésre
felvételt nyert Támogatott az oklevél megszerzését követően létesítsen végzettségének
megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben
jelen szerződés II.4. b) pontjában foglaltaknak megfelelően,
i) visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester a Támogatott kérelmére, méltányosságból
a visszafizetésre legfeljebb 36 havi részletfizetést engedélyezhet, különösen, ha a visszafizetés
az ösztöndíjas vagy családja megélhetését veszélyeztetné.
7. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Rendelet
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8. A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitában a Felek a Jászberényi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg alávetik
magukat.
9. A jelen szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal
készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag saját kezűleg aláírják.
10. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
Jászberény, 2020. ……….

…………………………….
a Támogató képviseletében:
Budai Lóránt
polgármester

………………………….…
………………….
Támogatott
kiskorú támogatott esetén:

……………………………...
törvényes képviselő aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………
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