
2. melléklet az 5/2021. (VII.21.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
Székhelye:  5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Képviseli:  Tóth Nóra polgármester 
Adószám:  15733177-2-16 
Törzsszám:  733173 
Számlavezető pénzintézet:  OTP Bank 
Bankszámlaszám:  11745035-15412108-00000000 
(a továbbiakban, mint tanulmányi támogatást nyújtó: Támogató), 
 
másrészről: 
Név:     ……………….. 
Lakcíme:    5141 Jásztelek, ………………... 
Születési hely, év, hó, nap:  ……………….. 
Anyja neve:    …………….. 
Adóazonosító jel:   ……………… 
Kiskorú támogatott esetén: 
- törvényes képviselője neve:  …………….. 

- törvényes képviselője lakcíme: 5141 Jásztelek, ………………. 

Számlavezető pénzintézet:   ……………… 
Bankszámlaszám:   ……………….. 
 (a továbbiakban, mint tanulmányi támogatásra jogosult: Támogatott) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:  
 
 

I.  

 
A Jásztelek Községi Önkormányzat, mint Támogató a Jásztelek Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének – az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi Járásban” című projekt keretében – hátrányos 
helyzetű diákok és hallgatók települési ösztöndíjáról szóló 5/2021. (……) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján ösztöndíjat biztosít a Jásztelken állandó 
lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 16. életévét betöltött 
hátrányos helyzetű középfokú (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 
nappali tagozatos intézmények tanulói részére, valamint azon felsőoktatási hallgatók részére, 
akik felsőoktatási  intézményben  (felsőoktatási  hallgatói  jogviszony  keretében) teljes  idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alapképzésben, 



mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 
II. 

A Rendelet alapján a Támogatott az előírt pályázati feltételeknek megfelelt, így a jelen 
szerződés megkötéséhez a szerződés I. pontjában foglalt előfeltételek fennállnak, melyből 
eredően a Felek az alábbi szerződést kötik: 
 
A Támogató ……………., 5141 Jásztelek, ……………. szám alatti lakos, mint Támogatott 
részére havonta ……………...- Ft, azaz ………………. forint települési ösztöndíjat folyósít 
20… szeptember hó 01. napjától  20... június 30. napjáig. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 
10 hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot 
kivéve – havonta történik a Támogatott ___________Banknál vezetett 
_______________________________számú számlaszámra. A szeptemberi és az októberi 
ösztöndíjat egy összegben, október hónapban folyósítja a Támogató. 

 
A Támogatott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 
- az ösztöndíj folyósítása alatt és az azt követő két évben aktívan részt vesz a településen folyó 
fejlesztési folyamatokban, és a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben, 
 
- Jásztelken vállal munkát, amennyiben van a településen a Pályázó számára megfelelő 
feltételeket nyújtó munkalehetőség. 

 
A Támogatott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy visszafizetési 
kötelezettség terheli, ha: 

 
 

- az ösztöndíj folyósításának, ösztöndíj szerződése érvényességének időtartama alatt a 
jászberényi lakhelyét megszünteti, 

 
- tanulmányait indokolatlanul halasztja, nem fejezi be, vagy az év végi minősítése során 

évismétlésre kötelezett, 
 

- a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 
 
A visszafizetési kötelezettség a Támogatott számára folyósított támogatás összegére terjed ki, 
amely után a visszafizetési kötelezettség kezdő időpontjától kezdődően a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni. 
 
A Jásztelek Község Polgármestere a Támogatott kérelmére, méltányosságból a visszafizetésre 
legfeljebb 10 havi részletfizetést engedélyezhet, különösen, ha a visszafizetés a Támogatott 
vagy családja megélhetését veszélyezteti.  

 
 



A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Rendelet 
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
 A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitában a Felek a Jászberényi Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg alávetik 
magukat. 

 
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. 

 
A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
 

 
Jásztelek, 2021. ________________ 
 
 
 …………………………….  ………………………….… 
 a Támogató képviseletében:  Támogatott 
 Tóth Nóra kiskorú támogatott esetén: 
 polgármester  
 
 
 ……………………………... 
Pénzügyi ellenjegyző: törvényes képviselő aláírása 
  
…………………………… 
 
 
 
 


