Támogatási feltételek
A támogatás folyósítása előtt a támogatottnak a Támasz Alapítvánnyal megállapodást
kell kötnie, amelynek legfontosabb részei a következők:
A Támogató a támogatást a Támogatott által igénybe vett oktatási, képzési intézmény részére,
az intézmény által a Támogató nevére kiállított számla ellenében, átutalással teljesíti. A
számlán szerepelnie kell a képzés adatain kívül a Támogatott (mint képzésben részt vevő)
nevének is. A képzéshez kapcsolódó sikertelen rész- vagy záróvizsgát követő javítóvizsga
költségeire a támogatás nem vonatkozik.
A támogatás ellenében a Támogatott köteles:
a)

a képzésben részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen eleget tenni,

b)

a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és vizsgát tenni,

c)

munkaviszony létesítését, illetve egyéb kereső tevékenység folytatását legkésőbb a
munkakezdést megelőző napon, a munkaviszonyt (egyéb jogviszonyt) igazoló okirat
egyidejű bemutatásával a Támogatónak bejelenteni,

d)

oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását legkésőbb a tanulmányok
megkezdését megelőző napon a Támogatónak bejelenteni,

e)

öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát a nyugdíjat
megállapító határozat kézhezvételét követő 8 napon belül a Támogatónak bejelenteni,

f)

a képzésben való részvételét, vizsgakötelezettségei teljesítését tanúsító okiratokat a
kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a Támogatónak bemutatni.

A megállapodás megkötésekor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén
(különösen, de nem kizárólag ha a Támogatott munkaviszonyt létesít vagy rendszeres kereső
tevékenységet folytat vagy ha tanulmányait nappali tagozaton kezdi meg, illetve folytatja)
jelen megállapodás a Támogató által a támogatás feltételeit és mértékét illetően módosítható.
A módosítás azonban nem irányulhat már kifizetett (időarányosan igénybe vett) támogatás
csökkentésére.
A Támogatott kötelezettségszegésének következményei:
a)

A Támogató a támogatást visszavonja, illetve a támogatás folyósítását megszünteti és a
már kifizetett támogatást a folyósítás időpontjában hatályos jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű pótlékkal növelt összegben visszaköveteli, ha a Támogatott a
megállapodásban foglalt kötelezettséget megszegi.

b)

Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről szóló
értesítésben megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a
teljesítés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított, a jegybanki
alapkamat kétszeresével kalkulált késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
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