
ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. 

TEL/FAX: 56/552-022 

e-mail: titkarsag@ujszasz.hu  
 

Ösztöndíj Felhívás Orvostanhallgatók Támogatására 

 

Újszász Városi Önkormányzat szociális ösztöndíjpályázatot hirdet „Orvostanhallgatók 

támogatása” címmel. 

 

Pályázat célja: a szociálisan rászoruló orvostanhallgatók egyetemi tanulmányaik folyamán 

felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a hallgató az ösztöndíj 

elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően - legalább 

az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Újszász településen való háziorvosi 

feladatok ellátását.   

 

Pályázati feltételek: 
- aktív állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói jogviszony, valamely belföldi 

felsőoktatási intézmény általános orvostudományi kar általános orvos osztatlan 

(graduális) szakon, 

- büntetlen előélet, 

- más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel nem áll támogatási 

szerződéses jogviszonyban, 

- családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (28.500,-Ft) hatszorosát, egyedül élő esetén annak hétszeresét, 

- vagyonnal nem rendelkezik. 

 

Támogatás mértéke: 100.000,- Ft/hónap 

 
A támogatás a tanulmányok teljes idejére szól, a támogatás mértéke naptári évre vonatkozik nem 

tanévre, tehát az iskolaszüneti hónapokra is jár. Ösztöndíj támogatást legfeljebb 2 fő 

orvostanhallgató kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek.  

 

Benyújtási határidő: 2018. december 31.  
(Amennyiben az ösztöndíj támogatásra érkezett pályázatok közül Újszász Városi Önkormányzat 

2 fővel támogatási szerződést köt, abban az esetben jelen pályázati felhívás visszavonásra kerül! 

Jelentkezők hiányában a határidőt a Képviselő-testület meghosszabbíthatja!)  

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:  

- aktív hallgatói jogviszony igazolása, 

- szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerésével vállalja a támogatási szerződés 

megkötését, 

- nyilatkozat, hogy nem áll támogatási szerződéses jogviszonyban más önkormányzattal, 

gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel,  

- kitöltött pályázati adatlap, 

- vagyonnyilatkozat, 

- jövedelemigazolások, 

- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak 

kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes 

tartalmát megismerhetik. 

 

A benyújtás módja: a pályázati anyagot egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a 

pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton kell megküldeni el az Újszász 
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Városi Önkormányzat 5052 Újszász, Szabadság tér 1. postacímre vagy elektronikus úton a 

titkarsag@ujszasz.hu e-mail címre. 

 

Hiánypótlás: a bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról Újszász Város Jegyzője 

írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül 

köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási sorrendjében folyamatos, a 

benyújtástól számított 60 napon belül.  

 

A pályázat eredményhirdetése: a pályázat eredményéről Újszász Városi Önkormányzat 

minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.  

 

A támogatási szerződés megkötése: a támogatási szerződés megkötésére a pályázati 

eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor. A támogatási összeg biztosítása a 

pályázati eredményhirdetést követő hónap első napjától havi rendszerességgel minden hónap 5. 

napjáig történik. A pályázó köteles minden megkezdett tanulmányi félévben aktív hallgatói 

jogviszonyának igazolását hitelt érdemlő módón a támogató, Újszász Városi Önkormányzat 

címére postai (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) vagy elektronikus (titkarsag@ujszasz.hu) úton 

megküldeni.   

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat csak akkor 

tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi –jelen felhívásunkban 

feltüntetett –formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A beküldött pályázati anyagokat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. 

 

Az ösztöndíjpályázatra egyszerre több a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő 

hallgató is pályázhat. 

  

További információ az 56/552-022-es telefonszámon vagy az aljegyzo@ujszasz.hu címen 

Szegő Jánostól kérhető!  
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PÁLYÁZATI ADATLAP ORVOSTANHALLGATÓK TÁMOGATÁSÁRA 

 

I. Pályázó adatai:  

név: 

születési hely, idő:  

anyja neve:  

lakhely: 

tartózkodási hely:  

TAJ szám: 

telefon:       e-mail címe:  

személyi igazolvány száma:  

oktatási intézmény neve, címe:  

hallgatói jogviszony kezdete: 

 

II. A pályázó családi körülménye: egyedül élő  nem egyedül élő* 

(a * jelölt rész aláhúzandó) 

a pályázóval együtt élő közeli hozzátartozók száma: ……fő 

 Közeli 

hozzátartozó 

neve (születési 

neve) 

Családi 

kapcsolat 

megnevezése 

Születési helye, 

év, hó, nap 

Megjegyzés 

1     

2     

3     

4     

  

III. Jövedelmi adatok 

 

A jövedelem típusa Kérelmező Házas-, élettárs 

havi jövedelme 

(Ft) 

Gyermekek 

Nyugdíj vagy 

nyugdíjszerű ellátás 

   

Keresőtevékenységből 

származó jövedelem 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

   
 

 

IV. Pályázat mellékletei:  

- hallgatói jogviszony igazolása 

- nyilatkozat, hogy az ösztöndíj elnyerésével vállalja a támogatási szerződés megkötését és 

a szerződési feltételeket elfogadja 

- nyilatkozat, hogy nem áll támogatási szerződéses jogviszonyban más önkormányzattal, 

gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel 

- vagyonnyilatkozat 

- jövedelmigazolások  

 

 

 



Nyilatkozat 

 

 

Alulírott (pályázó adatai) nyilatkozom, hogy nem állok támogatási szerződéses jogviszonyban 

más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel. Kijelentem, hogy a 

támogatási szerződésben foglaltakat megismertem, az abban foglalt feltételeket elfogadom.  

 

Kelt, dátum 

          

 

 

pályázó neve/aláírása  

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott (pályázó adatai) nyilatkozom, hogy az Újszász Városi Önkormányzat szociális 

ösztöndíjpályázat keretében a mellékelt adatlapon pályázatot nyújtottam be. A pályázati 

kiírásban foglaltak alapján vállalom a támogatási szerződés megkötését.  

 

Kelt, dátum  

 

 

         pályázó neve/aláírása 

 

 

Vagyonnyilatkozat 
I. A pályázó adatai 

Neve: ............................................................................................................................ 

Születési neve: ............................................................................................................. 

Anyja neve: .................................................................................................................. 

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

Lakóhely: ..................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................... 

II. A pályázó és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ................................. város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 



Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó 

használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ............................................................................................................. 

- címe: .................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 

hiányában: ...................... helyrajzi szám), 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi 

jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, 

használati jogok, szolgalom). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ........................................................ típus ................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ....................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ........................................ Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen  nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

....................................................................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, 

bejegyzett üzemben tartói jog). 

 

 

Kelt, dátum 

pályázó neve/aláírása 

 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről az Újszász Városi Önkormányzat (5052 Újszász, Szabadság tér 1., 

képviseli:……………………… polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről (pályázó adatai)…………………………, mint támogatott (a továbbiakban: 

Támogatott), 

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. Jelen szerződés keretében Támogató vállalja, hogy Támogatott részére 2018. …………. 

napjától havi rendszerességgel az aktív, államilag támogatott/állami ösztöndíjas 

hallgatói jogviszonyának fennállásáig 100.000,- Ft, azaz százezer forint összeget (a 

továbbiakban: támogatási összeg) biztosít a tanulmányi költségeinek fedezetére, 

előreláthatólag …..év…….hóig. 

2. Támogatott az 1. pontban jelzett támogatási összeg felhasználásáról szabadon rendelkezik. 

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az általános orvos szakképzettség megszerzését 

követően ennek igazolásának napjától háziorvos-rezidens képzésre jelentkezik, valamint a 

rezidens képzés elvégzését követően Újszász közigazgatási területén háziorvosi feladatokat 

lát el a felvett támogatási összegnek megfelelő időtartamban, …..év…....hónapig.   

4. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogató tanulmányainak sikeres befejezését 

követően ennek igazolásának napjától a támogatottat alkalmazza, vele foglalkoztatásra 

irányuló szerződést köt, valamint a rezidens képzés sikeres elvégzését követően a 

Támogatottal feladatellátási szerződést köt. 

5. A jelen szerződés szerinti támogatási összeg a Támogató részéről havi rendszerességgel 

banki átutalással kerül folyósításra a Támogatott …………………………..…….. Banknál 

vezetett, .………..………………. számú folyószámlája javára minden hónap 5. napjáig. 

6. Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képző pályázati kiírásban foglalt 

általános orvosi szakképzettséget megszerzi, amely tényről a szakképzettség megszerzését 

követő 15 napon belül hitelt érdemlően Támogatót értesíti. 

7. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételek 

valamelyike megszűnik, kivéve, ha a hallgató az általános orvos szakképzettséget megszerzi. 

8. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a pályázati feltételek közül megszűnik 

az aktív állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói jogviszonya, valamely belföldi 

általános orvostudományi kar általános orvos osztatlan (graduális) szakon a szakképzettség 

megszerzése előtt, abban az esetben Támogatott köteles a folyósított támogatási összeget a 

Támogató részére a hallgatói jogviszonyának megszűnésétől számított 60 napon belül 

maradéktalanul kamatmentesen, egyösszegben visszafizetni. Visszafizetési kötelezettség 

esetében részletfizetési kérelem esetén a Támogató rendelkezhet a visszafizetési összeg 

részletekben történő teljesítéséről.  

9. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a körülményeiben bekövetkezett esetleges 

változást a Támogató részére haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül azt Támogató részére bejelenti.    

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés által szabályozott 

jogviszonyukból származó jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton kívánják rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek jogvitáikra nézve kikötik a Szolnoki 

Járásbíróság (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) kizárólagos illetékességét. 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a pályázati kiírás előírásai az irányadóak. 

Szerződő Felek a jelen megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.  

Újszász, 20…. …………….…… 

  

             ………………………… ……………………… 

                      polgármester hallgató  

  Támogató Támogatott 


