ITT TŰZZE
ÖSSZE!

Pályázati formanyomtatvány
Rendszeres Szociális Ösztöndíj elbírálásához
2018-2019 / I. félév
Testnevelési Egyetem (TF)
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB)

A HÖK TÖLTI KI!
………………
1 főre eső jövedelem:

Fogyatékossággal élő
HH

Érkezett/Átvette:

HHH

Nagycsaládos

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

Árva

Családfenntartó

Félárva

Javította:……………………..………..

I.)

A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI (karikázza be az Önre vonatkozót)

Név:
Leánykori név:
Első éves hallgató vagyok
Alaptámogatást igényelek

igen/ nem
igen/nem

* a támogatásra az a hallgató jogosult, aki a Testnevelési Egyetem Térítési és Juttatási szabályzat 32§–nak megfelel

Neptun-kód:
Születési hely/idő:
Állampolgárság:
Tanulmányok kezdete:
Évfolyam:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Értesítési (levelezési)
cím:
Tényleges
tartózkodási hely:
Telefonszám:
E-mail cím:
Finanszírozási forma: államilag támogatott / önköltséges (A megfelelő aláhúzandó)
Képzés szintje: alapképzés / mesterképzés (A megfelelő aláhúzandó)
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Összpontszám

Képzés munkarendje: teljes idejű (nappali) / levelező (A megfelelő aláhúzandó)
* a levelezős hallgatók nem jogosultak Rendszeres szociális ösztöndíjra

Szak (szakirány):

A Pályázó rendelkezik-e más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal? IGEN / NEM (A válasz aláhúzandó)
A Pályázó rendelkezik-e a Testnevelési Egyetemen, más szakon hallgatói jogviszonnyal? IGEN / NEM
Ha igen, nevezze meg az egyetemet/főiskolát:
Kart:
Szakot (szakirányt):
A hallgatói jogviszony keletkezésének dátumát:
Finanszírozási formát:
Képzés munkarendje: teljes idejű (nappali) / levelező:
Évfolyam:

II.)

A PÁLYÁZÓ LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEI

A pályázó lakhatására vonatkozó adatok
A pályázó egyedül él:
Ha nem egyedül él, hányan élnek egy
háztartásban összesen:
Ha nem egyedül él, kivel él
egy háztartásban:
(szülővel,nevelőszülővel,
testvérével,házastársával,
élettársával, egyéb)

Név
1.

igen/nem

a pályázó és még …….. fő
Rokoni fokozat vagy
egyéb kapcsolat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ha egyedül él, hol él:
szülő, nagyszülő, nevelőszülő, hozzátartozó
saját tulajdonú lakásában 
a pályázó a saját tulajdonú lakásában 
albérletben 
kollégiumban 
szívességi lakáshasználat (bérlemény) 
egyéb:……………………………..
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Ha nem egyedül él, hol élnek:
szülő, nagyszülő, nevelő, hozzátartozó saját
tulajdonú lakásában 
szülővel,
nagyszülővel,
nevelőszülővel
albérletben 
szülővel, nagyszülővel, nevelőszülővel egyéb
helyen: ……………………………….
házastársával, élettársával él ……………….nek a tulajdonában lévő lakásban
házastársával,
élettársával
él
egyéb
helyen:………………………………..
egyéb:…………………………………..
A lakóhelytől ………………………… km.

III.)

1
2
3
4

A PÁLYÁZÓ EGYÉB SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEI:

A pályázó (A megfelelő x-szel jelölendő)
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül
házas
önfenntartó
a pályázó ápolási díjban részesül (hozzátartozót ápol)

IV.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyéb egészségi okokból felmerülő költségek

különleges eszközök beszerzése és fenntartása
személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevétele
A pályázó hallgató egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásai havi
átlagban (1 hónapra vetítve)
Amennyiben a pályázó hozzátartozót ápol, ennek rendszeresen felmerülő költségei havi átlagban
(1 hónapra vetítve)
A hallgató, tartós beteg és ebből adódó gyógyszer költsége havonta (a tartósan beteg kategória a
kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint érvényesül)
A hallgató, eltartója vagy vele egy háztartásban élő személy tartós beteg és ebből adódó gyógyszer
költsége havonta (a tartósan beteg kategória a kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint
érvényesül)

Összesen:

V.)

Szülőkre vonatkozó adatok: (Kérjük, karikázza be az Ön eltartóira vonatkozó megállapításokat!)

Szülők elváltak? igen / nem
És / Vagy
Szülő egyedül neveli eltartottakat: igen / nem
Vagy
Szülő egy háztartásban él élettársával igen / nem
Vagy
A szülők sosem voltak házasok igen / nem
Vagy
Nem a vérszerinti szülő neveli a pályázót igen / nem
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Ft
Ft
Ft
Ft

VI.)
A pályázó megélhetésére vonatkozó adatok
A pályázó öneltartó, saját keresete van, más
személy nem tartja el és nem támogatja
anyagilag

igen/nem

A pályázó eltartott, más személy tartja el
(szülő, nagyszülő, nevelőszülő, házastárs,
élettárs, egyéb)

igen/nem

VII.)

Öneltartókra

vonatkozó

adatok:

(Kérjük,

a
kereset
……………..Ft/hó

karikázza

be

nettó

házastársára/élettársára

vonatkozó

megállapításokat!)

Életvitelszerűen élettársi / 11111111111111111111111
házastársi kapcsolatban él igen / nem
Ha igen:
házastársa /élettársa munkajogviszonyban áll igen/nem , házastársa /élettársa regisztrált munkanélküli igen/nem
házastársa / élettársa hallgatói jogviszonnyal rendelkezik igen/nem , házastársa /élettársa munkanélküli igen/nem
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy öneltartónak csak a munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel
rendelkező hallgatók számítanak!

VIII.)

A pályázó rendkívüli szociális körülményei (a megfelelőt húzza alá)

Nftv. 108. § Fogyatékossággal élő: aki mozgásszervi, érzékszervi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt
rászorult hallgató: az a hallgató, aki

51/2007. Kr. 2. § d)

igen/nem

da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy
szolgáltatásra szorul, vagy
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább
egy évig fennáll;
1997. évi Gyvgyi. 67/A. §(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
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igen/nem

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról
- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
1997. évi Gyvgyi. 67/A. § (2) Halmozottan

hátrányos helyzetű

igen/nem

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az hátrányos helyzet pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
51/2007. Kr. 2. § f) Nagycsaládos: az a hallgató, akinek

igen/nem

fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi
jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja
51/2007. Kr. 2. § e) Családfenntartó: az a hallgató,

igen/nem

ea) akinek legalább egy gyermeke van,
eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
ápolási díjra jogosult;
51/2007. Kr. 2. § b) Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve
vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és
nem fogadták örökbe;

igen/nem

51/2007. Kr. 2. § c) Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és
nem fogadták örökbe;

igen/nem

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

igen/nem
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1

Név:

IX.) Pályázó eltartóinak és pályázóval egy háztartásban élőkről szóló
jövedelem táblázat

A pályázó és a vele egy háztartásban élő- szülő(k)- testvér(ek)- nagyszülő(k), házastárs, élettárs stb. adatai
(Soroljon fel minden olyan személyt aki önnel egy háztartásban él. )
Kereső képes:

3 havi nettó átlag
jövedelem (márc,
ápr, máj)
Eltartott testvér
Alkalmazott
Vállalkozó

Pályázó

Rokoni Fok:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* név egyezés esetén tisztázza, ki a hallgató a szülő és a nagyszülő
* a tartózkodási hely, ténylegesen együtt laksz

Nyugdíjas

Pontszám

Pontszám:…………….

Munkanélküli
(segélyben nem
részesülő)

* előző 3 havi átlag nettó kereset (az előző három (június, július,
augusztus) havi jövedelem összeadva és 3-al osztva)

Ápolási díjas

Rokkant nyugdíjas

Tartósan beteg

GYES/GYED/GYET

Öneltartó

Munkanélküli
(segélyben
részesülő)

* X-el jelölje az önre vagy a rokonára vonatkozó megfelelő cellát
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X.) Egy főre jutó jövedelem kiszámítása:

X.) A) EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS (IV.
táblázat alapján)

HAVI NETTÓ ÁTLAG
PÉNZÖSSZEG (Ft/hó)

+vagy nagyszülő

Gyógyszer költség:

* három hónap átlag jövedelem

Eszköz költség:
Egyéb:…………………………….
Egészségügyi kiadás összesen:

X.) B) TÁMOGATÁSI FORMA

HAVI NETTÓ ÁTLAG
PÉNZÖSSZEG (Ft/hó)

Családi pótlék (összes gyermek után)
Árvaellátás összege (eltartó+eltartottak)
GYES/GYED/GYET összege
Gyermektartás összege (összes gyermek után)
Szociális/Munkaügyi segély
Lakásfenntartási támogatás
Egyéb
bevételek:…………………………………….

EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM
KISZÁMÍTÁSÁHOZ SEGÉDLET

HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG
(Ft/hó)

Havi átlag nettó jövedelem összesen
(Kérjük, adja össze VII-os táblázatból családtagok
jövedelmét!)

Támogatási forma összesen (X.) B) táblázat):
Egészségügyi kiadás összesen: (X.) A) táblázat)
*(ezt a kiadást ki kell az összes jövedelemből
vonni)
Összesen:
Családtagok száma (egy háztartásban élők
száma)
1 főre eső jövedelem
(összesen/ családtagok száma)

XI.) A CSATOLT MELLÉKLETEK
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……………….
pontszám

A csatolt mellékletek száma: …. db
(a csatolt mellékleteket be kell számozni, és a lenti táblázatban tételesen fel kell sorolni!)
Melléklet
sorszáma
1.

2.
3.
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Melléklet típusa

Mit igazol?

Lakcím igazolás

Egy lakcímen élőkről

Nyilatkozat:
Aláírásommal tanúsítom és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén velem szemben fegyelmi eljárás indul, amely hallgatói jogviszonyomból eredő
normatíva alapú állami támogatásból való kizárást, illetve hallgatói jogviszonyom megszűntetését eredményezheti. A támogatásra
vonatkozó szabályzatokban foglaltakat is ismerem és tudomásul veszem. A jogosulatlanul felvett szociális támogatás összegét
maradéktalanul vissza kell fizetni. Elismerem kizárólagos felelősségemet a pályázatom hiánytalanságáért. Az adatokat a kérelmem
elbírálása érdekében, saját elhatározásból szolgáltattam.

Kelt: ……………………… , 2018 év …………… hónap …………. nap

………………………………………………
A pályázó aláírása

A pályázatban közölt adatokat a Testnevelési Egyetem Hallgatói Önkormányzata bizalmasan kezeli, és csak
ezen pályázat elbírálásához használja fel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.augusztus 20. (csütörtök)

14:00 óra
Leadás módja: SZEMÉLYESEN, papír alapon, melléklettel összetűzve, a Központi „K” épület

2. emelet HÖK irodájába vagy POSTAI ÚTON: 1123 Budapest Alkotás utca 44. a Testnevelési
Egyetem Tanulmányi Hivatalába Ácsné Péter Krisztinának címezve. Személyes leadáshoz tartozó
időpontokat Neptun üzenetben küldjük meg a hallgatóknak.
ISMÉTELTEN FELHÍVJUK FIGYELMÜKET A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁRA, MERT
ANNAK ELMULASZTÁSA A PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS KIZÁRÁST
EREDMÉNYEZI!
A PÁLYÁZAT KIÍRÁSNAK MEGFELELŐ BENYÚJTÁSA
MINDEN ESETBEN A PÁLYÁZÓ FELELŐSSÉGE!
Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15 napig lehet!
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