KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT
6721 SZEGED JÓZSEF ATTILA SGT. 26

ÖSZTÖNDÍJ KERET SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért - képviselő
Halápi Nándor ügyvezető igazgató (Szeged, József A sgt. 26.) mint ösztöndíjat nyújtó, és
másrészről
NÉV:

_____________________________________________

Anyja neve:

_____________________________________________

Születési helye, ideje:

_____________________________________________

Lakcíme:

_____________________________________________

személyi igazolvány száma: _____________________________________________
mint ösztöndíjat igénylő között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

Ösztöndíjat igénylő az Alapítványhoz kérelmet nyújtott be hátrányos szociális helyzete,
illetve kiemelkedő tanulmányi eredménye miatt támogatás biztosítására, mely kérelme jelen
szerződés melléklete.
A kérelmében foglaltakra és a pozitív elbírálásra tekintettel vállalja, hogy mint a Szegedi
Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye tanulója az
iskolai tanulmányait, képességeihez képest, jó eredménnyel befejezi és megszerzi követő
minimum az erdésztechnikusi végzettséget,(maximum 4 éven belül) nappali tagozaton vagy
szakirányban továbbtanul.
A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a
képzés befejezése előtt a tanulói jogviszonyát megszünteti, úgy a tanulói jogviszony
megszűnésének időpontjától számított 30 napon belül addig az Alapítvány által nyújtott
összes támogatást egy összegben visszafizeti. Kivételt képez ez alól, ha a Támogatott tanuló
orvosilag igazolja, hogy a szakképző évfolyamokon egészségi ok miatt nem tud részt venni.
A Kérelmező tudomásul veszi továbbá, hogy a szakképző évfolyamokon elnyert ösztöndíjjal
kapcsolatban a következő kötelességei vannak:
A Kérelmező tanuló kötelessége igazolni a végzést követő 120 napon belül, hogy szakirányú
továbbképzésben felvételt nyert-e. Amennyiben nem igazolja, köteles a 120 napot követő 90
napon belül kamatmentesen visszafizetni a teljes támogatást. Amennyiben határidőre nem
fizeti vissza, úgy éves 10 % kamat terheli a visszafizetésig.
Aki igazolja, hogy szakirányú felvételin részt vett, de nem sikerült, s vállalja, hogy a
következő tanévre is felvételizik, kérheti az Alapítványtól, hogy a következő felvételi időszak
befejezéséig halasztást engedélyezzen. Ha a következő alkalommal sikeres felvételt nyer és
ezt igazolja, mentesül a visszafizetés alól.

Az Alapítvány fenti szerződés alapján a mellékletben szereplő havi támogatást vállalja a
Támogatott részére, melyet mind az Alapítvány képviselője, mind a Tanuló aláírásával látja
el.
Jelen okiratot a Tanulón kívül a törvényes képviselő is köteles aláírni, amennyiben a Tanuló
18. életévét még nem töltötte be.

A Támogatott tanulmányi eredményével, magatartásával és iskolai tevékenységével köteles
az erdész hivatáshoz és az iskola méltóságához megfelelő magatartást tanúsítani és
tevékenységet kifejteni.
Jelen megállapodás érvényes abban az esetben is ha a Támogatott a tanulmányi időszaka alatt
több alkalommal kap támogatást. Ez esetben ezek a külön támogatási megállapodások jelen
szerződés mellékletét képezik folyamatosan.
Kiskorú, 18. életévét be nem töltött hallgató esetében a Szülő/gondviselő aláírása egyben a
Szülő/gondviselő készfizető kezességét is jelenti, melynek fogalmával a felek tisztában
vannak.
Mely megállapodást mint akaratunkkal mindenben egyezőt, helyben hagyólag azzal írtunk
alá, hogy Támogatott (kiskorú esetében törvényes képviselő is) a szerződés 1 példányát
átvette.

Szeged, 201.._____________________

________________
alapítvány részéről

_________________
tanuló részéről

_________________
szülő/gondviselő

Előttünk mint tanúk előtt:
__________________
név
__________________
lakcím
__________________
aláírás

__________________
név
__________________
lakcím
__________________
aláírás

