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Melléklet a 124/2015.(X. 27.) KT. számú határozathoz:  
 

 

„Tanulmányi szerződés 

amely létrejött egyrészről 

név: Bárdos Tiborné    

a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 

mint munkáltatói jogkör gyakorló (a továbbiakban: Munkáltatói Jogkört Gyakorló) 

másrészről 

név: Kormos Józsefné 

születési év, hónap, nap: 1968.12.21. 

születési hely: Debrecen 

anyja neve: Kéri Erzsébet 

lakcíme: 4066 Tiszacsege, Árpád utca 25. 

mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)  

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde szakember 
szükségletének biztosítása érdekében, a 2–4. pontban részletezett módon támogatja a 
Munkáltatói Jogkört Gyakorló a Munkavállalónak a 2015/16. tanévben, a Debreceni Egyetem 
szervezésében induló „Gyakorlatvezető mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és 
gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő” szakirányú 
továbbképzési szak (4 félév) képzésén való részvételét. 

2. A Munkáltatói Jogkört Gyakorló a Munkavállalónak a tanulmányai befejezéséig az alábbi 
támogatásokat nyújtja: 

a) Félévente 125.000 Ft. tandíj 50%-ának az intézmény költségvetése terhére történő 
megfizetését. 

b) A kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak 
megfelelő fizetett tanulmányi szabadság, illetve vizsgánként – a vizsga napját is beleszámítva 
– négy munkanap, a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez tíz munkanap 
fizetett tanulmányi szabadság biztosítását. 
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3. A megismételt félévekre – az egészségügyi okokból történő félévhalasztást kivéve – nem 
jár a munkáltatói támogatás. 

4. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányait befejezi és a mentor 
pedagógus szakképesítést megszerzi, azt követően a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményénél fennálló munkaviszonyát 2 évig lemondással nem szünteti meg, illetve a 
szakiránynak megfelelő megbízást elfogadja, a feladatkörbe tartozó feladatokat ellátja. 

5. A Munkavállaló vállalja, hogy megszerzett diplomáját az annak kézhezvételét követő tíz 
napon belül a Munkáltatói Jogkört Gyakorlónál bemutatja. Vállalja továbbá, hogy a hallgatói 
jogviszonyára vonatkozó valamennyi lényeges változást (félévismétlésre utasítás, elbocsátás 
az egyetemről, stb.) az annak megtörténtét követő tizedik napig bejelenti a Munkáltatónak. 

6.Amennyiben a Munkáltatói Jogkör Gyakorlója a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb 
lényeges szerződésszegést követ el, a Munkavállaló mentesül a szerződésből adódó 
kötelezettségei alól. 

7. A Munkáltatói Jogkör Gyakorlója elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott 
támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat 
megszegi. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a 
munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása. A visszatérítési kötelezettség 
arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le. 

Ezekben az esetekben a munkáltatói fizetési felszólítást követő 30 napon belül a 
Munkavállaló köteles a támogatást visszafizetni. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az önkormányzat éves költségvetési 
rendelete nem biztosít fedezetet a pénzbeli támogatás megfizetéséhez, úgy a Munkáltatói 
Jogkört Gyakorló a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

9.A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. 
tv.) rendelkezései alkalmazandók. 

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 3 példányban készült, melyet a 
szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

Tiszacsege, 2015……………….. 

 P. H. 

……………………Munkavállaló          Munkáltatói Jogkört Gyakorló” 
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