
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat tanulmányi települési ösztöndíj pályázatot 
hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

Jászberényi kistérségben” című projekt keretében szociálisan hátrányos helyzetű diákok 
és hallgatók számára 

A települési ösztöndíj célja, hogy a Jászboldogházán élő fiatalokat támogassa tanulmányaik 
folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy a végzettségük megszerzését követően 
tudásukat a lakóhely szerinti településük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a fiatalok helyben 
maradását, valamint a vidék népességmegtartó erejét. Az ösztöndíj által elsődlegesen azok a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik 
Jászboldogházán tervezik jövőbeli munkavállalásukat, valamint vállalják, hogy az ösztöndíj 
folyósítása alatt és az azt követő két évben aktívan részt vesznek a településen folyó fejlesztési 
folyamatokban és a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben, a községben tartott 
rendezvényeken, közösségi eseményeken. 

Az  ösztöndíjpályázatra azok a Jászboldogháza község közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, de a 27. 
életévét még be nem töltött hátrányos szociális  helyzetű középfokú (gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos intézmények tanulói, valamint 
a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,  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.  

Az ösztöndíj összege: 8.000.- Ft/hó, amely 3*5 hónapig kerül folyósításra. A támogatott 
pályázók maximális száma 10 fő. Az ösztöndíj egy és fél tanévre, azaz 3*5 hónapra szól, 
folyósítása havonta történik.  

A pályázat benyújtása a Felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a 
szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető a www.jaszboldoghaza.hu 
internetes oldalról, vagy kérhető az önkormányzatban.  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 06-57/460-011 

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre: Jászboldogháza Községi 
Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27, vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban. A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3-16- 00019 „települési ösztöndíj”.  

A pályázatok postára adásának határideje: 2021. február 15.  



 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

- pályázati adatlap, 

- a pályázó lakcímkártyájának a lakcímadatot tartalmazó oldaláról készített egyszerű másolata  

- az oktatási intézmény által, a pályázati felhívás közzétételét követően kiállított igazolás a 
pályázó aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról  

- az oktatási intézmény által kiállított igazolás a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, 
aktív tanulmányi félévének – középiskolai diákok esetében magatartás és szorgalomjegy nélkül 
számított – átlageredményről.  

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem részesül a pályázat benyújtásakor egyéb, 
uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban. 

- a pályázó által írt, legfeljebb 2000 – szóközzel számított – karakter terjedelmű „Motivációs 
levél”, amely tartalmazza a pályázó jövőbeni szakmai elképzeléseit és a közösségi 
szerepvállalással (a közösségi szolgálat kivételével) kapcsolatos tevékenységét.  

- a közösségi szerepvállalással érintett szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a 
pályázó mióta és milyen tevékenységi körben segíti a szervezet munkáját (pl. civil szervezet, 
egyesület, alapítvány, diákönkormányzat, boldogházi intézmény) 

- a pályázó – kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének – nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a mellékelt adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadja 
és hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 

- a pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási 
jogviszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, 
munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak 
tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben. 

- társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem igazolása 

- táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó 
csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan. 

- tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy 
másolat csatolása 

- egyedülálló szülő esetén bírósági végzés vagy gyámhatósági igazolás 



 

 

- nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a 
kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata 

- önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének 
igazolása. 

Az ösztöndíj odaítélésének szabályai: 

A települési ösztöndíj pályázatok tartalmi értékelését a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
Képviselő- testülete végzi el. A képviselők a pályázatok beérkezésétől számított 10 napon belül 
vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, valamint értékeli és rangsorolja a beérkezett 
pályázati anyagokat a Felhívás 2. számú melléklete szerinti értékelési szempontrendszer 
szerint.  Az ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő- testület dönt a soron következő ülésen. A 
döntést követően az ösztöndíjat elnyerőkkel az Önkormányzat 2021. február hó 28. napjáig 
megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, 
illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is. 

Az ösztöndíjszerződés: 

A települési ösztöndíjat a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 3*5 hónap határozott 
időtartamra szóló ösztöndíjszerződés útján biztosítja.  Az ösztöndíjban részesülő pályázók havi 
8.000 Ft támogatásban részesülnek, amely havonta kerül folyósításra a pályázó által megjelölt 
bankszámlaszámra az ösztöndíjszerződés aláírásától számított 10 napon belül. 

Az ösztöndíjszerződés tartalmazza: 

- a szerződő felek, továbbá kiskorú támogatott esetén törvényes képviselőjének azonosító 
adatait, 

- Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a támogatásról hozott 
döntésének megjelölését, 

- a támogatottat terhelő kötelezettségeket, mely szerint a támogatásban részesülő tanuló, illetve 
hallgató vállalja, 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, a községben tartott rendezvényeken, közösségi eseményeken. 

- a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, és az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

- a támogatott – kiskorú személy esetén a törvényes képviselőjének – arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nevét és az általa elnyert ösztöndíj összegét az Önkormányzat 
nyilvánosságra hozhatja. 



 

 

- a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket és az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat. 

Az ösztöndíjszerződés mellett, a nyertes pályázó számára kötelező az „ESZA kérdőív” 
kitöltése, melyre az ösztöndíj szerződés aláírását követően kerül sor. Ezen kérdőív, valamint a 
hozzá tartozó kitöltési útmutató megtekinthető a www.palyazat.gov.hu oldalon: 

„ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379-„ 

Kitöltési útmutató az ESZA kérdőívhez”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379 

Adatkezelés és nyilvánosság 

A pályázó, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselője  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg 
nyilatkozik arról, hogy a 4. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismerte és elfogadja, továbbá  hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megadott 
személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek 
megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék, valamint, hogy az ösztöndíj 
elnyerése esetén a nevét és az ösztöndíj összegét a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
nyilvánosságra hozza. A pályázat benyújtásával a pályázó, valamint kiskorú esetén törvényes 
képviselője hozzájárul, hogy a Jászboldogháza Községi Önkormányzat, a pályázat 
megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság feladatait ellátó Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a pályázat megvalósításától számított 10 évig a személyes adatait a 
pályázat megvalósulásának dokumentálása céljából kezeljék. A pályázó, kiskorú pályázó esetén 
törvényes képviselője hozzájárul továbbá ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a pályázóról az 
ösztöndíj programhoz kapcsolódó nyilvános rendezvény alkalmával kép-és/vagy hangfelvétel 
készüljön, és azokat a Jászboldogháza Községi Önkormányzat a projekttel kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységével összefüggésben (sajtóközlemények, sajtóhírek, közösségi 
médiában történő megjelenés, projekt kiadvány, stb.) felhasználja, nyilvánosságra hozza. 

Jászboldogháza, 2021. január 25. 

         

        Szűcs Lajos 

        polgármester 

        

  



 

 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

1. számú melléklet 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

Jászberényi kistérségben” című projekt keretében hátrányos helyeztű közép-és felsőfokú 
tanulmányokat folytatók számára meghirdetett települési ösztöndíjpályázathoz  

 

 
1.A pályázóra vonatkozó adatok: 
 
Neve:____________________________________________________________________ 

Születési neve:_____________________________________________________________ 

Anyja neve:________________________________________________________________

  

Születési hely, idő:___________________________________________________________ 

Lakóhelye:__________________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________ 

Adóazonosító Jele:____________________________________________________________ 

Állampolgársága:_____________________________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési 

számlaszám:_______________________________ 

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: 

__________________________________________________________________________ 

Kiskorú támogatott esetén: 

Törvényes képviselője neve:___________________________________________ 
Törvényes képviselője lakcíme: _____________________________________________ 
 
2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai: 
 
 
A pályázóval közös háztartásban élők száma:______________fő 
 



 

 

 

A pályázó háztartásában élők személyi adatai: 
 
 Név: Születési hely, idő: Anyja neve:  Rokonsági 

fok: 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

 
A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme 
forintban: 

 

A jövedelem típusa Pályázó 
A pályázóval közös háztartásban élő 

további személyek 
 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 

          

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

          

 3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

          

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

          

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

          

 6. Egyéb jövedelem           
7. Összes jövedelem           
 
A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL 



 

 

 
Kérjük, fogalmazza meg legfeljebb 2000 – szóközzel számított – karakter terjedelmű 
fogalmazásban azt, hogy szakmai elképzelései és közösségi szerepvállalása hogyan 
befolyásolhatja Jászboldogháza jövőjét?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

  



 

 

NYILATKOZAT 

 

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzat  EFOP –1.5.3-16-2017-00019 azonosító számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” projekt  keretében 
hátrányos helyeztű közép-és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára meghirdetett 
települési ösztöndíjpályázat feltételrendszerét és a pályázati adatlap 4. számú 
mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót megismertem. 

2. Hozzájárulok, hogy  a  személyes  és  a  kérelemben  szereplő  adataimat Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat  megismerje  és  az  adatok  valódiságát  ellenőrizhesse.  A 
pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy  megadott  személyes  adataimat  a 
pályázatot  kiíró  nyilvántartásba  vegye  és  azokat –kizárólag  a  támogatás 
lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén 
a szerződéskötéshez kapcsolódón és ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje,  illetve  
hozzájárulok  ahhoz,  hogy  nyertes  pályázóként Jászboldogháza Községi 
Önkormányzat információs honlapján nevemet közzé tegye.  

3. Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  a  pályázatban  olyan,  a  valóságnak  nem 
megfelelő  tényt  vagy  adatot  közlök,  melyet  a  benyújtandó  igazolások,  vagy  az 
önkormányzat  által  ellenőrzött  adatok  nem  támasztanak  alá,  a  támogatásra  való 
jogosultságomat elveszítem. 

4. Jelen  pályázati  adatlap  aláírásával  tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  a pályázat 
során vállalt  kötelezettségeimet  nem  teljesítem  a  támogatási  jogviszony  
megszüntetésre kerül. 

5. Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  az  általam  közölt  adatok  a 
valóságnak  megfelelnek,  egyben  tudomásul  veszem,  hogy  az  adataimban  történt 
változásokat három napon belül köteles vagyok bejelenteni. 

6. Jelen  pályázati  adatlap  aláírásával kijelentem, hogy az ösztöndíj folyósítása alatt és az 
azt követő két évben aktívan részt veszek a településen folyó fejlesztési folyamatokban 
és a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben, a községben tartott 
rendezvényeken, közösségi eseményeken 

 

Kelt: Jászboldogháza, 2021. ........... hó .... nap 

 

 

 

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

         Pályázó                                Szülő/Törvényes képviselő 

                                                      (kiskorú pályázó esetén) 
 

 



 

 

2. számú melléklet:  

Az ösztöndíj elnyerése érdekében benyújtott pályázatok rangsorolása az alábbi 
pontszámok összesítése alapján történik: 

1. szociális rászorultság vizsgálata:  

a,  A pályázó havi jövedelme, vagy családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét (28.500.-Ft)           25 pont 

b, A pályázó havi jövedelme, vagy családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét meghaladja, de nem haladja meg annak kétszeresét (28.500.-Ft- 42.750.-Ft )           
20 pont 

c, A pályázó havi jövedelme, vagy családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét, de nem haladja meg annak ötszörösét  (57.000.-Ft- 142 500.-Ft )           15 pont 

d, A pályázó árva: 10 pont 

e, A pályázó félárva:                   5 pont 

f, A pályázó krónikus beteg:       5 pont 

g, A pályázó szülője leszázalékolt, nyugdíjas:  5 pont 

h, Amennyiben a pályázó családjában az eltartottak száma 3 fő:   5 pont 

i, Minden további eltartott:                                                            +2 pont 

j, Amennyiben a szülő egyedülálló:                                                5 pont 

2. Tanulmányi eredmény vizsgálata: 
 a, 5,00-4,51 : 15pont 
 b, 4,50- 4,01: 10 pont 
 c, 4,00-3,51: 5 pont 

3. közösségi szerepvállalás vizsgálata:      

a, Amennyiben rendelkezésre áll olyan oktatói nevelői ajánlás, civil szervezet vezetőjétől, 
szakedzőtől igazolás, amely a pályázó közösségi aktivitását, a közösségben kifejtett hozzáállást, 
önkéntes munkáját igazolja 20 pont  

b, a pályázó által végzett közösségi szerepvállalás mértéke a benyújtott motivációs levél alapján 
25 pont 



 

 

 
3. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott, ………………………………………….. ( név:…………………., születési 
név:……………………..,  születési idő és hely: ……………………………….., anyja 
neve:……………………………, állandó lakcím: ……………………………………) 

büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy 

egyéb, más európai uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesülök. 

 

Kelt: ……………………………………. 

 

____________________________               ____________________________ 

              Pályázó aláírása                                                            Kiskorú pályázó esetén  

                                                                                                 a törvényes képviselő aláírása 

 

 

  



 

 

4. számú melléklet 

Adatkezelési tájékoztató 

„az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi 
kistérségben” című projekt keretében a szociálisan hátrányos helyeztű diákok és 

hallgatók számára – települési ösztöndíjpályázat benyújtásához kapcsolódóan 

 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat az ösztöndíjra pályázók személyes adatait tiszteletben 
tartja, elismeri az információs önrendelkezésükhöz való jogukat, ezért kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt követelményeknek 
megfelelően járjon el. Az ösztöndíj az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 
kiírt, EFOP–1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” című pályázati felhívásra sikeresen benyújtott, EFOP–1.5.3-16-
2017-00019 számú projekt keretében került megalapításra.  
 
I. Általános rendelkezések 
Vonatkozó jogszabályok: 
 
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 
27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  
és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), 
- az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, a továbbiakban: Info tv. 
 
 
Az adatkezelés célja: 
A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hátrányos helyzetű diákok 
és hallgatók települési ösztöndíjáról szóló 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendeletével 
szabályozott ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos feltételek vizsgálata, beazonosítás, 
kapcsolattartás, a pályázat elbírálása. 
 
Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
Postacím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
e-mail: hivatal@jaszboldoghaza.hu telefon: 06-57-460-011 
honlap: www.jaszboldoghaza.hu  
 
A kezelt személyes adatok köre: 

A kezelt adatok körét a pályázati adatlap tartalmazza. 

 

 



 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

A pályázat elbírálásához szükséges a megjelölt adatok megadása. Az Ön, mint érintett kifejezett 
hozzájárulása a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek:  

A bírálati folyamat előkészítésében, valamint a bírálatban részt vevők ismerhetik meg.  

Az adatkezelés időtartama: 

A projekt fizikai megvalósítását követően, az előírt projektdokumentációra irányadó megőrzési 
határidő (2029. 04. 30.) leteltét követően az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatokat 
tartalmazó dokumentumok és az adatok megsemmisítéséről. A projekt fizikai megvalósításának 
(2022. 07. 31.) esetleges módosulása esetén a fent jelölt határidő a módosulás időtartamának 
idejével automatikusan meghosszabbodik. 

Az adatok tárolási módja: 
 
A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Adatkezelőnél kezelésre kerülő személyes adatok 
elektronikusan, illetőleg papír formátumban kerülnek tárolásra. 
 
Adatbiztonsági intézkedések: 
 
Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat 
a lehetséges technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok 
védettségét, óvja azokat a megsemmisüléstől, jogosulatlan felhasználástól és megváltoztatástól.  
Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül 
vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, kizárólag az 
adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.  
 
A felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartása, fejlesztése, az adatokat tároló 
eszköz megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben történő elhelyezése és annak 
fizikai védelme szintén az Adatkezelő feladata. A különböző nyilvántartásokban tárolt adatok 
nem lehetnek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 
II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi érintetti jogok illetik meg 
 
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 
 
Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, melyre vonatkozóan jelen tájékoztatóban 
szereplő információk közlésével tesz eleget az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó. 
 
 
 



 

 

2. Az Ön hozzáférési joga  
 
Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy 
hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz: 
 
• az adatkezelés célja; 
• az Ön személyes adatainak kategóriái; 
• azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait 
közölték, vagy közölni fogják; 
• az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 
 
2. Az Ön helyesbítéshez való joga 
 
Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 
vonatkozópontatlan személyes adatokat, illetve kérheti hiányos személyes adatainak 
kiegészítését. 
 
3. Az Ön törléshez való joga 
 
Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozószemélyes adatokat, különösen akkor, 
•ha Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja; 
•az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte 
vagy kezelte; 
•ha az Ön adatait jogellenesen kezelték; 
•a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához 
 
Kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
•amennyiben Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrzésre kerüljön a személyes adatok 
pontossága; 
•az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
• már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 
5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz 
 
Kérelmezheti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 



 

 

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A jog gyakorlása során jogosult arra, hogy 
kérje az adatkezelő számára az adatok közvetlen továbbítását. 
 
6. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához 
 
Bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását az adatok felhasználására vonatkozóan, ebben az 
esetben az Adatkezelő megszünteti az Ön adatainak kezelését. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról, 
akivel, vagy amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul 
nagy teherrel, erőfeszítéssel jár. Az Ön kérésére erről tájékoztatást nyújtunk. 
 
III. Nyilvánosság 
 
Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatok közül - kizárólag nyertes pályázat, és 
az ösztöndíj szerződés megkötését követően - a nevet és a támogatási összeget hozza 
nyilvánosságra Jászboldogháza Községi Önkormányzata. 
 
IV. Panasz benyújtásának joga 
 
Tájékoztatom, hogy amennyiben megítélése szerint az Adatkezelők tevékenységükkel, vagy 
mulasztással jogsértést követtek el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy 
feldolgozásával kapcsolatban, panasz benyújtására jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/C., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-
1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu 
 
V. Bírósághoz fordulás lehetősége  
 
Lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelővel szemben jogai megsértése 
esetén. Az eljárás megindítására az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az Ön lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt van lehetősége.  
 
VI. Részletesszabályok 
 
Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó további szabályokat az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák. 
 



 

 

Iktatószám: JBH/……….../2021 
 

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

Székhelye:  5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27. 

Képviseli:  Szűcs Lajos polgármester 

Adószám:  15732853-2-16 

Törzsszám:  732857 

Számlavezető pénzintézet:  Takarékbank Zrt. 

Bankszámlaszám:  69500194-11026747 

(a továbbiakban, mint tanulmányi támogatást nyújtó: Támogató), 

másrészről: 

Név:     ……………….. 

Lakcíme:    5144 Jászboldogháza, ………………... 

Születési hely, év, hó, nap:  ……………….. 

Anyja neve:    …………….. 

Adóazonosító jel:   ……………… 

Kiskorú támogatott esetén: 

- törvényes képviselője neve:  …………….. 

- törvényes képviselője lakcíme: 5144 Jászboldogháza, ………………. 

Számlavezető pénzintézet:   ……………… 

Bankszámlaszám:   ……………….. 

 (a továbbiakban, mint tanulmányi támogatásra jogosult: Támogatott) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 



 

 

I.  

 

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat, mint Támogató a Jászboldogháza Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének – az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászberényi kistérségben” című projekt keretében – hátrányos helyzetű diákok és hallgatók települési 
ösztöndíjáról szóló 1/2021.(I.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 
ösztöndíjat biztosít a Jászboldogházán állandó lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező 14. életévét betöltött, de a 27. életévét még be nem töltött 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 ……………., 5144 Jászboldogháza, ……………. szám alatti lakos, mint Támogatott részére 
havonta 8.000.- Ft, azaz nyolcezer forint települési ösztöndíjat folyósít 2021 február 01. napjától  2022 
június 30. napjáig. Az ösztöndíj egy és fél tanévre, azaz 3*5 hónapra szól, folyósítása havonta történik 
a Támogatott ___________Banknál vezetett _______________________________számú 
számlaszámra. 

 
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,a településen 
szervezett rendezvényeken. 
 
A Támogatott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy visszafizetési kötelezettség terheli, 
ha: 

- az ösztöndíj folyósításának, ösztöndíj szerződése érvényességének időtartama alatt a 
jászboldogházai 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 Jászboldogháza 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. 

 

Jászboldogháza, 2021. ________________. 

 

 

 …………………………….  ………………………….… 
 a Támogató képviseletében:  Támogatott 

 Szűcs Lajos 
 polgármester  

  kiskorú támogatott esetén: 
 

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

 Sasné Szöllősi Anita  törvényes képviselő aláírása 
 gazdasági vezető 


