Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kar
2013/14 tanév – II. félév

Pályázati űrlap
Beérkezési határidő: 2014. Február 25. 16:00 óra
Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Lakhatási Támogatás
Terepgyakorlati ösztöndíj

Intézményi szakmai,
tudományos, közéleti ösztöndíj
Alaptámogatás

I. A pályázó adatai:
EHA-kód:______________________
Név: _______________________________________
Kar: _______________________________________
Szak, évfolyam:________________________________
Anyja neve:_________________________
Születési idő: ______év ____hónap _____nap
Születési hely:_________________________
Állampolgárság: ____________________
Képzési forma:
BSc;BA
MSc;MA
FSZ Egyéb:
Állandó lakcím:______________________________________________________________
A település távolsága a képzési helytől:
1-20 km
21-50 km
51-150 km
151-250 km
251-350 km
350 km felett
Értesítési cím:
_____________________________________________________
Telefonszám:______________________ E-mail cím: ______________________________
II. A pályázóval egy háztartásban élő ELTARTOTTAK:
Név

Rokoni fok
pályázó

Foglalkozás
Hallgató

III. A pályázóval egy háztartásban élő ELTARTÓK:
Név

Rokoni fok

Munkaviszonyból
származó (havi,
nettó) jövedelem

Egyéb bevétel

IV. A pályázó családi adatai:
Két vagy több eltartó
Egy eltartó, tartásdíjat nem kap
Egy eltartó, tartásdíjat kap
Házastárs / élettárs / pályázó gyermeket vár
Gyermekvédelmi támogatásban részesül
Halmozottan hátrányos helyzetű
Családfenntartó
Félárva
Állami gondozott voltam
Árva
Fogyatékossággal élő, vagy tartósan, igazoltan beteg
Nagycsaládos
Gyermekeinek a száma: ____
Saját bevétellel rendelkező
Egyéb: (Rokkantnyugdíjas eltartó, öregségi nyugdíjas eltartó, álláskereső eltartó (ellátásban
részesülő ill. ellátásban nem részesülő), tartósan táppénzen lévő eltartó, főállású anya az
eltartó, a pályázó háztartásában élő igazoltan súlyos beteg, mozgássérült vagy, értelmi
fogyatékos …)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V. Egyéb méltányolható szociális körülmény/intézményi, tudományos, közéleti
tevékenység:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Csatolt mellékletek: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a DJB jelen pályázatom során megadott
személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és
nyilvántartsa.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó
következményeket vállalom.

Dátum: Kaposvár 20... ________________________

_______________________
pályázó aláírása

Kitöltési útmutató
Kedves Hallgatók!
- A 2013/2014-as tanév tavaszi félévére a szociális pályázatokat 2014. Február-25ig lehet
leadni az adott Kari Hallgatói Önkormányzatnál/DJB megbízottjainak.
- Pályázatot csak államilag finanszírozott, alap-, osztatlan-, felsőfokú szakképzésben
résztvevő, nappalis hallgatók vehetik igénybe!
- A szociális támogatásokra pályázni a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat III. kötet I. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat alapján lehetséges!
- A határidőn túl beérkező pályázatokat ill. igazolásokat nem fogadunk el!
- A szükséges igazolások hiánya esetén a pályázat nem értékelhető!
- A DJB a pályázatok helyességét a leadáskor nem vizsgálja! Ezért kérjük, figyelmesen
olvassátok el a kitöltési útmutatót! Leadás előtt mindenki saját maga ellenőrizze a
csatolmányok és kitöltés helyességét!
- Hiányosan vagy rosszul kitöltött pontokhoz nem adható pont!

I. ponthoz:
•
•
•

Minden mező kitöltése kötelező!
kérjük, hogy a nevet és EHA-kódot pontosan tüntessék fel
az elérhetőséget mindenképpen írják rá!

II.ponthoz:
•
•
•
•

•

óvodás vagy fiatalabb testvér esetén: születési anyakönyvi kivonat másolata
iskolás testvér esetén: iskolalátogatási igazolás
egyetemi, főiskolai hallgató testvér esetén: hallgatói jogviszony igazolás
álláskereső testvér esetén: Munkaügyi Központ ill. bármely hivatalos igazolás,
akkor is, ha nem részesül járulékban
jövedelemmel nem rendelkező házas- ill. élettárs esetén: megfelelő hivatalos
igazolás

III. ponthoz:
•

•
•
•
•
•

Népesség Nyilvántartó Hivatalban - a települési Polgármesteri Hivatalnál kiállított hivatalos igazolás az egy háztartásban élőkről!!! MINDENKINEK
elvált szülő(k) esetén: válási okiratok másolata (többszöri válás esetén,
mindegyikről)
ha tartásdíjat kap igazolás a tartásdíj összegéről,ha tartásdíjat nem kap arról is
igazolás
bármely szülő elhalálozása esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata
ha a pályázó házas, vagy élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat ill.
Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás
ha a pályázónak ill. házas- vagy élettársának gyermeke van vagy gyermeket vár:
a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának (iskolalátogatási igazolásának) másolata
ill. kismama könyv másolata

IV.ponthoz:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

abban az esetben, ha nem a szülők az eltartók, közjegyző/jegyző által hitelesített
nyilatkozatot kell benyújtani ennek tényéről
szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (vállalkozók esetén eredeti APEH
igazolás a pályázat tanévét megelőző évről)
őstermelők esetén: őstermelői igazolvány másolata és hozzátartozó betétlap
másolata
ha az eltartó(k) munkanélküli(ek): Munkaügyi Központ ill. bármely hivatalos
igazolás, akkor is, ha járulékban nem részesül(nek)
háztartásbeli eltartó(k) esetén: a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy nincs
bejelentve és a helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy
nem részesül semmilyen juttatásban
öregségi nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány másolata, utolsó havi
nyugdíjszelvény másolata/bankszámlára utalás esetén bankszámlakivonat
másolata
rokkantnyugdíjas eltartó(k) esetén: az Országos Rehabilitációs és Szakhatósági
Intézet szakhatósági állásfoglalását avagy a nyugdíjjogosultságot
megállapító/elutasító határozatot amennyiben tartalmazza tartalmazza a
rokkantság fokát (kategória szerint)
ha a házas vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (utolsó havi
jövedelemről), ha vállalkozó: eredeti APEH igazolás a pályázat tanévét megelőző
évről és egyéni jövedelembevallás
kereső testvér esetén: munkáltatói igazolás, ha vállalkozó: eredeti APEH igazolás
a pályázat tanévét megelőző évről
helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások,
segélyek létéről (pl.: szociális segély, gyermekvédelmi támogatás)
egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása
fénymásolattal
betegség, fogyatékosság esetén: megfelelő intézményi ill. szakorvosi igazolás
szükséges (betegség BNO kód feltüntetése!)

V.ponthoz:
•

egyéb indokokra való hivatkozás esetén: a hivatkozást alátámasztó hivatalos okiratok
másolata

Figyelem!
•

a csatolt igazolások három hónapnál régebbiek nem lehetnek (kivéve: APEH
jövedelemigazolás)

A csatolt mellékleteket feltűntetni!!!
Kizárólag a pályázati űrlapon feltüntetett, és leadott dokumentumokért
vállalunk felelősséget!
A fellebbezés esetén hiánypótlásra nincs lehetőség!!

A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet I.
melléklet Térítési és juttatási szabályzat szociális támogatások pályázati
űrlapjához szükséges pontszámítási rendszer államilag támogatott
hallgatók részére:
I.ponthoz:
Település távolsága a képzési helytől:
• 1 – 20 km 1 pont
• 21-50 km 2 pont
• 51-150 km 3 pont
• 151-250 km 4 pont
• 251-350 km 5 pont
• 350 km felett 6 pont
II.ponthoz:
• Eltartottanként 2 pont
III.ponthoz:
A pályázó háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján:
A százalékos értékek a mindenkori minimálbérhez viszonyítottak.
Százalékos értékek
40% alatt
40. 01 % - 55 %
55. 01 % - 70 %
70. 01 % - 85 %
85. 01 % - 100 %
100. 01 % fölött

Pontszám
15
12
9
6
3
0

Igazolás
Folyó évi APEH
jövedelemigazolás és/vagy
havi munkáltatói
jövedelemigazolás

IV. ponthoz:
Pályázó családi adatai:
o Két vagy több eltartó 0 pont
o Egy eltartó, tartásdíjat nem kap 6 pont
o Egy eltartó, tartásdíjat kap 4 pont
o Házastárs/élettárs/pályázó gyermeket vár 3 pont
o Pályázó gyermekeinek száma 6 pont/gyermek
o Gyermekvédelmi támogatásban részesül 7 pont
o Családfenntartó 20 pont
o Félárva: 10 pont
o Állami gondozott volt 15 pont
o Fogyatékossággal élő 15 pont
o Árva 15 pont
Egyéb:
Eltartó rokkantnyugdíjas:
50%-79%: 3 pont
79%-100%(mások gondozására nem szorul): 4 pont
79%-100%(mások gondozására szorul): 5 pont
Eltartó öregségi nyugdíjas: 3 pont

Álláskeresési támogatásban részesülő eltartó: 6 pont
Álláskeresési támogatásban nem részesülő eltartó: 8 pont
Tartósan táppénzen van az eltartó: 1 pont
Főállású anya az eltartó: 4 pont
A pályázó illetve háztartásában élő igazoltan súlyos beteg vagy mozgássérült vagy, értelmi
fogyatékos családtag szakorvosi igazolás esetén:
Súlyos betegség:
Pályázóra vonatkozóan 4 pont
Családtagok esetén 2 pont
Mozgássérült vagy értelmi fogyatékos (egységesen a háztartás bármely tagjára vonatkozóan)
5 pont
V.ponthoz:
Egyéb intézményi, szakmai, tudományos, közéleti tevékenység: 3 pont
(TDK-án, OTDK-án való részvétel, kiemelkedő sportteljesítmény,…stb.)

