Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
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AZ ELTE TáTK RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, PONTRENDSZERE ÉS A KÉRELEMHEZ
CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
Diákjóléti Bizottsága pályázatot hirdet rendszeres szociális támogatás elnyerésére a 2014/2015ös tanév 2. (tavaszi) félévére.
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik:




a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3))
formában folytatják,
akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg
tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma
alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre,

és nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, valamint
juttatási alapkaruk a TáTK (ELTE SZMSZ II. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) 97.§)
Pályázat benyújtásának helye: Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
Pályázat benyújtásának ideje: 2015. 02. 09. (hétfő) – 2015. 02. 13. (péntek)
Hiánypótlási időszak: 2015. 02. 13 (péntek) – 2015. 02. 19. (csütörtök)
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!
-

Önkormányzati igazolás hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a
dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, hiánypótlására NINCS
lehetőség!

-

Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött
igazolásokat tudjuk figyelembe venni!
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-

-

-

-

-

A szükséges igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza. Ezektől eltérő
igazolás csak indokolt esetben, a TáTK HÖK Szociális alelnökével való egyeztetés
szerint fogadható el, mely esetben jegyzőkönyv készül.
Az elektronikus űrlapon az önkormányzati igazoláson szereplő valamennyi személyt
külön-külön fel kell tüntetni, és státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal
igazolni kell.
Amennyiben valamely, az önkormányzati igazoláson szereplő személy státusza nincs
megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre nem adható pontszám!
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak
megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények, és a hozzájuk csatolt
igazolások alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk
megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata,
illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes
adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A hallgató szociális helyzetében beálló és a rendszeres szociális támogatás
megvonását eredményező változásokról köteles az illetékes szervet 15 napon belül
tájékoztatni.
Az utalás csak azoknak történhet meg, akiknek bankkártyaszámuk, TAJ számuk és
adóazonosító számuk szerepel a Neptunban, a többiek számára az adatok hiányában
utalás nem indítható el. Első utalás alkalmával kérjük ezt ellenőrizni!
A kategória
-

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb,
mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete
alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, és
a)
b)
c)
d)
e)

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
családfenntartó, vagy
nagycsaládos, vagy
árva (25 éves kor alatt!).

B kategória
-

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb,
mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete
alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva (25 éves kor alatt!).

Egyéb kategória
-

Ebbe a kategóriába sorolandó az a hallgató, aki szociális helyzete alapján nem
tartozik sem A, sem B kategóriába.
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Kötelező igazolások! Minden pályázathoz csatolni kell!
Önkormányzati igazolás
(hatósági bizonyítvány) az egy
háztartásban élőkről

A település Önkormányzata által kiállított 3 hónapnál nem régebbi eredeti
igazolás (hatósági bizonyítvány) az egy háztartásban élőkről (amennyiben
ezen a háztartásban élők nevei és születési dátumai nincsenek feltüntetve,
az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyája is szükséges).

20.000 Ft alatti egy főre jutó
jövedelem esetén

A település Önkormányzata és/vagy a Magyar Államkincstár helyi
kirendeltsége által kiállított igazolás az általuk juttatott támogatások
összegéről.
(a Diákjóléti Bizottság környezettanulmány készítését is kérheti az
illetékes település jegyzőjétől, családsegítő központjától.)

Nem magyar nyelvű
dokumentumok esetében

Nem magyar nyelvű dokumentumok esetében szükséges annak (nem
hivatalos) fordítása!

Jövedelmi helyzet igazolása
Alkalmazott eltartó

Vállalkozó eltartó esetében

3 hónapnál nem régebbi, az utolsó legalább 4 hónap nettó átlagjövedelmét
igazoló kereseti igazolás és adóhatóság által kiállított igazolás az előző évi
jövedelemről!
Adóhatóság által kiállított igazolás az előző évi jövedelemről.

Lakhatás igazolása
Albérlet
ELTE kollégium
Nem ELTE kollégium
Bejáró
Saját lakás

Lakcímkártya, vagy gépelt, két tanú által hitelesített, a pályázati félévben
érvényes albérleti szerződés, mely tartalmazza a bérleti díj összegét.

2 pont

Gazdasági Hivatal igazolása a bentlakás tényéről.

1 pont

Bentlakásról, vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi igazolás.

1 pont

Budapest közigazgatási határán kívülről: Adott havi bérlet 3450 Ft feletti
költséggel.
-

1 pont

Szülők lakása

-
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0 pont
0 pont

Kérvényezőre vonatkozó körülmények
Öneltartó

Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, valamint a megélhetési források igazolása
a) mindkét szülője elhunyt és
nem fogadták örökbe

Halotti anyakönyvi kivonatok, valamint a
Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején
kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt
ügyfelünk!" megszólítású papír) az árvaellátás
összegéről.

b) a vele egy háztartásban élt
hajadon, nőtlen, elvált vagy
házastársától külön élt szülője
elhunyt és nem fogadták örökbe

Halotti anyakönyvi kivonat és hajadonság,
nőtlenség, válás igazolása

akinek egy szülője elhunyt és
nem fogadták örökbe

Halotti anyakönyvi kivonat, valamint a
Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején
kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt
ügyfelünk!"megszólítású papír) az árvaellátás
összegéről

Árva

Félárva

Halmozottan
hátrányos
helyzetű

aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak
szerint halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősül

Jegyző igazolása a halmozottan hátrányos
helyzet jelenlegi fennállásáról

Hátrányos
helyzetű

aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak
szerint hátrányos helyzetűnek
minősül

Jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi
fennállásáról

a) aki fogyatékossága miatt
állandó vagy fokozott
felügyeletre, gondozásra
szorul, illetve aki
Fogyatékossággal
fogyatékossága miatt
élő
rendszeresen személyi és/vagy
technikai segítségnyújtásra
és/vagy szolgáltatásra szorul

1 pont

15 pont

10 pont

13 pont

10 pont

A fogyatékosság típusa szerint illetékes
Országos Látás-, Hallás, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság vagy RSZSZ vagy NRSZH által
kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság
később keletkezett: a területileg illetékes
szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság
igazolása. Amennyiben szakigazgatási vagy
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12 pont

b) 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

szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre,
betegség vagy fogyatékosság típusa szerint
illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem
lehet régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia kell a
fogyatékosság BNO kódját a 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet mellékletében található
táblázat alapján.

Gyámsága
nagykorúsága
miatt szűnt meg

Gyámság megszűnéséről szóló határozat

Tartós nevelésbe
vett

A tartós nevelésbe vételről szóló határozat vagy gyámsági igazolás

Családfenntartó

13 pont

a) legalább egy gyermeke van

Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata

b) 1993. évi III. törvény alapján
ápolási díjra jogosult

Ápolási díj megállapításáról szóló határozat

0 pont

a) legalább két, vele egy
háztartásban élő eltartott (még
nem iskoláskorú/ nappali
tagozatos aktív tanuló/
munkanélküli) testvére van

még nem iskoláskorú testvér: születési
anyakönyvi kivonat,
tanuló testvér: adott tanévre szóló
iskolalátogatási igazolása,
hallgató testvér: adott félévre szóló hallgatói
jogviszony igazolás,
munkanélküli testvér: munkaügyi központ
igazolása (,,nyilvántartásunkban álláskeresőként
nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll
módunkban elfogadni)

0 pont

Nagycsaládos

Saját gyermek
Tartós beteg

10 pont

b) legalább három gyermeke van

Gyermekek születési anyakönyvi kivonata

c) szülein (eltartóin) kívül
legalább két vele egy
háztartásban élő személyre igaz,
hogy havi jövedelme nem éri el a
minimálbért

Három hónapnál nem régebbi, az utolsó négy
hónap nettó jövedelmét kimutató kereseti
igazolás

d) legalább két kiskorú gyámja

Gyámsági igazolás

Születési anyakönyvi kivonat.

7 pont

6 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO
kódját.

2 pont

5

Családtagokra vonatkozó körülmények
álláskeresési járadékban
vagy segélyben részesülő

Munkanélküli
eltartó

támogatásban nem
részesülő

Munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi
igazolása, mely tartalmazza az ellátás összegét. („A
nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel”
jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni).

4 pont

Munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi
igazolása. („A nyilvántartásunkban álláskeresőként
nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll
módunkban elfogadni).

6 pont

Háztartásbeli

GYES/GYED/GYET/TGYÁS/ápolási díj folyósításáról szóló igazolás, vagy a
lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy az eltartó részére
semmilyen ellátást nem biztosítanak a hallgató pályázata benyújtásának
időpontjában, valamint az elmúlt 3 hónapból származó TB befizetést igazoló
szelvény.

2 pont

Gyermekét
egyedül neveli,
mert elvált

Válási határozat

5 pont

Gyermekét
egyedül neveli,
mert külön él,
hajadon
Özvegy

A hallgatóval nem közös háztartásban élő szülő lakcímkártyája, vagy albérleti
szerződése.

Halotti anyakönyvi kivonat, és az özvegyi ellátás összegéről szóló igazolás
Rokkantnyugdíjas

Nyugdíjas eltartó
Öregségi nyugdíjas

Tartós beteg

5 pont

1 pont

Rokkantsági határozat, valamint a Nyugdíjbiztosító
által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt
Ügyfelünk”! kezdetű nyugdíjigazolás

5 pont

Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű
„Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű nyugdíjigazolás

4 pont

6 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO
kódját.

Tanuló/hallgató
testvér

Adott félévre szóló, nappali tagozatos, aktív tanulói/hallgatói jogviszony igazolás

Még nem iskolás
korú testvér

Születési anyakönyvi kivonat.

2 pont

2 pont

2 pont

6

Munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi igazolása a munkanélküliség tényéről.
(„A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll
módunkban elfogadni).

3 pont

A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ vagy NRSZH
által kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg
Fogyatékossággal illetékes szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben
élő családtag
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy
fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem lehet
régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia kell a fogyatékosság BNO kódját a 5/2003. (II.
19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján.

5 pont

Munkanélküli
testvér

Budapesttől való távolság
1 – 40 km

0 pont

201 – 240 km

5 pont

41 – 80 km

1 pont

241 – 280 km

6 pont

81 – 120 km

2 pont

281 – 320 km

7 pont

121 – 160 km

3 pont

321 km –

8 pont

161 – 200 km

4 pont
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Az eltartói közösséghez tartozó személynek
kell tekinteni mindenkit, aki a pályázóval
azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen
van bejelentve.

Egy főre jutó jövedelem
0 Ft – 25.000 Ft

18 pont

25.001 Ft – 28.000 Ft

17 pont

28.001 Ft – 31.000 Ft

16 pont

31.001 Ft – 34.000 Ft

15 pont

34.001 Ft – 37.000 Ft

14 pont

37.001 Ft – 40.000 Ft

13 pont

40.001 Ft – 43.000 Ft

12 pont

43.001 Ft – 46.000 Ft

11 pont

46.001 Ft – 49.000 Ft

10 pont

49.001 Ft – 52.000 Ft

9 pont

52.001 Ft – 55.000 Ft

8 pont

55.001 Ft – 58.000 Ft

7 pont

58.001 Ft – 61.000 Ft

6 pont

61.001 Ft – 64.000 Ft

5 pont

64.001 Ft – 67.000 Ft

4 pont

67.001 Ft – 70.000 Ft

3 pont

70.001 Ft – 73.000 Ft

2 pont

73.001 Ft – 76.000 Ft

1 pont

A hallgató egy főre eső jövedelmének
megállapításakor figyelmen kívül kell
hagyni:
a) a kizárólag tanulmányi alapon
megállapított támogatást;
b) az árvaellátást;
c) a gyermekgondozási segélyt;
d) a gyermeknevelési támogatást;
e) a családi pótlékot;
f) a terhességi-gyermekágyi segélyt;
g) a gyermekgondozási díjat;
h) a diákhitel összegét;
i) a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét.

Amennyiben a hallgató rendelkezik saját
rendszeres jövedelemmel, köteles annak
összegét is feltüntetni a pályázati űrlapon és
igazolni azt. Ebben az esetben ezen kereset
összege is beleszámítandó az egy főre jutó
jövedelembe.
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