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Száma: 

 
 

Megállapodás  ösztöndíj nyújtásáról 

mely létrejött egyrészt  Nagyecsed Város Önkormányzata       ( 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32, 
adószáma:15732530-2-15, képviseletében eljár: Kovács Lajos polgármester), mint Támogató, 
másrészt ………………………………………………..szül. hely:………………………………………, szül. 
idő:………………………………………………, anyja neve:…………………………………………….., 
lakcím:…………………………………………………………………………………….  TAJ:…………………………………………….. 
adóazonosító jel: ………………………………..bankszámlaszám:…………………………………..………………………), 
mint Támogatott között az alábbiakban meghatározott tartalom szerint. 

A megállapodás tárgya 

1./ Nagyecsed Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Operatív Program által támogatott EFOP-
1.2.11-16-2017-00036 azonosító számon nyilvántartásba vett, „Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés 
a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” című, támogatásban részesült pályázat keretein belül, 
tekintettel…..……./2020 (III…..) számú határozatára ösztöndíj támogatás nyújtásáról megállapodást köt 
a Támogatottal. 

2./  A megállapodást kötő Felek kijelentik, hogy a pályázati felhívásban foglaltak teljesítésével 
Támogatott jogosulttá vált a szerződés tárgya szerinti ösztöndíjra.  Jelen ösztöndíj igénybevétele nem 
zárja ki egyéb ösztönző támogatás igénybevételét. 

3./  Támogatott a megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vállalja továbbá, hogy a pályázat 
során szervezett közösségi célú önkéntes tevékenységekben (gazdaságfejlesztési kerekasztal, 
jövőbörze, helyi érték fesztivál) közreműködik, azokon részt vesz. Kijelenti, hogy nagyecsedi állandó 
lakcímmel rendelkező magyar állampolgár.  

4./ Kijelentem, hogy nem vagyok, hogy Nagyecsed Város Önkormányzat vezető tisztségviselője, az 
önkormányzati képviselő testület tagja, valamint ezen személyek PTK szerinti közeli hozzátartozója, 
így velem szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 

Ösztöndíjra vonatkozó rendelkezések 

5./  Az ösztöndíj havi összege…………….……… ,- Ft, mely ösztöndíjat támogatott 6 hónapra (2020. 
március -2020. augusztusig) nyert el. Az ösztöndíj összeget Támogatott jelen megállapodás alapján 
kapja meg bankszámlájára történő utalással, minden jogosultságot követő hónap 15. napjáig, így az 
első folyósításra 2020. április 15-ig kerül sor. A Támogatott részére az ösztöndíj folyósítása e 
megállapodás alapján összesen 6 hónapon keresztül tart.   

6./  Támogatott részére az ösztöndíj folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony 
fenntartása, a jogviszony szünetelése, vagy megszűnése esetén a támogatás nem folyósítható tovább. 
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7./ A Támogatott köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni Nagyecsed Város 
Önkormányzatát (levelezési cím: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32; email: 
kozbeszerzes@nagyecsed.hu). Az értesítési kötelezettségről és a jogosulatlanul felvett ösztöndíj 
visszafizetéséről a pályázati kiírásban foglaltak az irányadóak. 

 

A szerződés módosítása, megszűnése 

8./  A szerződés Támogatott által történő felmondása esetén, valamint a hallgatói jogviszony 
megszűnése esetén Támogatott a részére folyósított ösztöndíjnak a felmondáskori jegybanki 
alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni. A megállapodás egyébként a szerződésben 
meghatározott időtartam lejártával megszűnik.  

 

Egyéb rendelkezések 

9./  Szerződés aláírásával Támogatott hozzájárul az alábbi adatainak kezeléséhez: név, születési 
hely, idő, állampolgárság, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám, a hallgatói jogviszony 
fennállásával kapcsolatos, valamint a benyújtott pályázatban megadott adatok. 

10./  A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Pályázati felhívás, valamint a Támogatott által 
benyújtott pályázat.  

11./  Felek a szerződésben foglaltakat elolvasták, értelmezték, magukra nézve kötelezőnek ismerték 
el, és a 11 pontot tartalmazó, kettő számozott oldalon készült megállapodást, mint szerződéses 
akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.   

 

Nagyecsed, 2020. március………. 

 

 

         ……………………………………………..                                       ………………………………………………                                

 Támogatott                                   Kovács Lajos polgármester 
        Nagyecsed Város Önkormányzata 
          Támogató 


