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                       PÁLYÁZAT             LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE  A pályázó neve:_____________________________ Születési idı: 19_______________ Hallgatói azonosító (EHA): _ _ _ _ _ _ _.ELTE   Email cím:____________________ Az állandó lakóhely megnevezése:__________________________________________ A KÉRVÉNYEZÔ ÉS ELTARTÓI SPECIÁLIS JELLEMZİI Kérjük a megfelelı jellemzık elıtti négyzetbe egy X jelet tenni, illetve a vonalra a számot beírni. A családtagokra vonatkozó jellemzık: Hány fı? □ munkanélküli, aki munkanélküli juttatásban részesül ___ □ munkanélküli, aki már nem részesül támogatásban ___ □ gyermekét egyedül neveli, mert elvált/külön élnek □ rokkantnyugdíjas ___ □ öregségi nyugdíjas ___ □ tartósan beteg ___ □ háztartásbeli/ápolási díjban részesül ___ □ tanuló testvér ___ □ munkanélküli testvér ___ □ fogyatékkal élı testvér ___ A kérvényezı: □ az adott félévben kezdi meg felsıfokú tanulmányait (keresztfélévben elıször iratkozik) □ fogyatékkal élı  □ tartósan beteg □ gyermeket nevel, gyermekeinek száma  ___ □ árva vagy volt állami gondozott □ félárva □ öneltartó □ 269/2000. Korm. rend. 19/A §. (4) pontja értelmében hátrányos helyzető pályázó (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett/rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítı családi pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülık tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be)  Budapesti pályázó esetében: □ árva/volt állami gondozott □ testi vagy érzékszervi fogyatékkal élı □ saját gyermekét neveli és nem a szülık által fenntartott ingatlanban lakik □ olyan család tagja, amelyben legalább öt 25 évesnél fiatalabb, eltartásra szoruló gyermek van □ mindkét eltartó munkanélküli/rokkantnyugdíjas □ egy eltartó van, aki munkanélküli/rokkantnyugdíjas 

EGYÉB Az őrlapon eddigiekben nem említett indokokat kérjük egy külön mellékletben leírni, és igazolásokkal alátámasztani azokat. CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK, JÖVEDELMEK Családtagok (eltartók, eltartottak és a kérelmezı): Név Szül. év Rokoni kapcsolat Foglalkozás Havi nettó jövedelem A kérelmezı  –                                 Összes jövedelem:  Egy fıre jutó jövedelem: 
keltartottaeltartók

lemösszjövede

+
= _____________________Ft Összjövedelembe nem tartozó jövedelmek: GYES/GYED/GYET/TGYÁS  Családi pótlék  Árvaellátás  Diákhitel  Ösztöndíj jellegő juttatások (pl.: Bursa Hungarica, Esély)  Egyéb:    Amennyiben a közölt adatokban, illetve a család szociális helyzetében változás áll be, ezt a pályázónak két héten belül jeleznie kell az Ösztöndíjbizottság vezetıje felé, az ehokszocialis@hok.elte.hu címen. A kérvényben közölt adatokat az Ösztöndíjbizottság titkosan kezeli.  A közölt adatokat a pályázati kiírásnak megfelelıen kell igazolni! Hiányos pályázatot benyújtókat a Bizottság, elektronikus úton, hiánypótlásra kéri fel.  Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az őrlapon és a csatolt mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek; a 2005/2006. tanév II. (tavaszi) félévben kollégiumi elhelyezésben nem részesülök. Egyben tudomásul veszem, hogy az Egyetemi Ösztöndíjbizottság fenntartja azt a jogát, hogy az állandó lakhely szerinti Polgármesteri Hivataltól környezet–tanulmány elkészítését kérje. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés fegyelmi eljárást von maga után.  Kelt: _________________  2006. _________hó _______ nap  A kérvényezı aláírása: _________________________  
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 A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI, A       PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK ÉS AZ ELBÍRÁLÁS PONTRENDSZERE 

 Az Egyetemi Ösztöndíjbizottság a lakhatási támogatás elnyerésére leadott pályázattal megszerezhetı pontok számát 30 pontban maximalizálta. 
 Minden igazolásnak elég a fénymásolata! Egy évnél régebbi igazolásokat (kereseti igazolás esetén 2 hónap) nem áll módunkban elfogadni!  A pályázathoz csatolni kell a személyi igazolvány, valamint a lakcímigazolvány fénymásolatát.  Egy fıre jutó nettó jövedelem: egy fıre jutó nettó jövedelem (Ft) pont        0 - 17.000 10 17.001 - 26.000 8 26.001 - 35.000 6 35.001 - 44.000 4 44.001 - 53.000 2 
Két hónapnál nem régebbi, az utolsó 3/6 hónap átlaga alapján kiállított kereseti igazolás; vállalkozásról minden esetben APEH igazolás; munkanélküli segély illetve jövedelempótló támogatás folyósítási szelvényének másolata; 7.000 Ft alatti egy fıre jutó jövedelem esetén a környezettanulmány csatolása/megélhetési források feltüntetése szükséges. 53.001 – 62.500 1  Állandó lakóhely Budapesttıl mért távolsága:   1 - 50 km 2 pont   51 - 110 km 4 pont 111 - 175 km 6 pont 176 – 235 km 8 pont  Az Egyetemi Ösztöndíjbizottság az állandó lakóhely Budapesttıl mért távolságát légvonalban számítja.   236 km felett 10 pont  Eltartóra vonatkozó igazolások: munkanélküli, támogatást kap – munkaügyi központ igazolása 2 pont munkanélküli, támogatás nélkül – munkaügyi központ igazolása 3 pont nyugdíjas – két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány 2 pont rokkantnyugdíjas - rokkantnyugdíjas határozat (csak a legalább III. csoportba tartozó, azaz 67 %-os rokkantság fogadható el), két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány  4 pont gyermekét egyedül neveli  elvált – válási határozat vagy a válást igazoló okirat  különélés, hajadonság – közjegyzı által hitelesített nyilatkozat és lakcím-bejelentı 3 pont tartósan beteg – kórházi zárójelentés/kontrollpapír és a kezelıorvostól igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekrıl 2 pont háztartásbeli - közjegyzı által hitelesített nyilatkozat és lakcím-bejelentı 2 pont ápolási díjban részesül – az ápolási díjat megállapító határozat 2 pont   

Kérvényezıre vonatkozó igazolások árva/volt állami gondozott – halotti anyakönyvi kivonatok, az árvaellátás összegérıl szóló igazolás/a volt állami gondozottságot igazoló hivatalos okirat (GYIVI) 7 pont félárva – halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás és az özvegyi nyugdíj összegérıl szóló igazolás 4 pont 269/2000. Korm. rend. 19/A §. (4) pontja értelmében hátrányos helyzető pályázó átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – ezen tényrıl szóló igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítı családi pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülık tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be – szülık, személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó, nyilatkozata az iskolai végzettségükrıl, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, kiegészítı családi pótlék igazolása 7 pont saját gyermek – születési anyakönyvi kivonat (gyermekenként) 5 pont öneltartó - közjegyzı által hitelesített nyilatkozat és a kereseti/megélhetési forrás feltüntetése (diákhitel, ösztöndíj, egyéb) 3 pont elsıéves – felsıfokú tanulmányait az adott félévben megkezdı hallgató 1 pont fogyatékkal élı – a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság késıbb keletkezett: a területileg illetékes szakfıorvos, vagy az igazságügyi szakértı igazolása (lásd: 29/2002. (V. 17.) OM rendelet) rokkantnyugdíjas - rokkantnyugdíjas határozat (csak a legalább III. csoportba tartozó, azaz 67 %-os rokkantságot fogadjuk el), két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány 3 pont tartósan beteg - kórházi zárójelentés/kontrollpapír és a kezelıorvostól igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekrıl 2 pont testvér  0-6 év között: születési anyakönyvi kivonat nappali tagozatos tanuló: iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás 2 pont munkanélküli testvér - munkaügyi központ igazolása, testvér lakcímkártyája és egy együttélési nyilatkozat  1 pont fogyatékkal élı testvér – a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság késıbb keletkezett: a területileg illetékes szakfıorvos, vagy az igazságügyi szakértı igazolása (lásd: 29/2002. (V. 17.) OM rendelet) 2 pont Egyéb: Az őrlapon eddigiekben nem említett indokokat kérjük egy külön mellékletben részletezni, és igazolásokkal alátámasztani a leírtakat. 0-3 pont  Budapesti állandó lakhellyel rendelkezı hallgatók csak a következı feltételek fennállta és hiánytalan igazolása esetén jogosultak a támogatásra: 
• árva/volt állami gondozott; 
• testi vagy érzékszervi fogyatékkal élı; 
• saját gyermekét neveli és nem a szülık által fenntartott ingatlanban lakik; 
• olyan család tagja, amelyben legalább öt 25 évesnél fiatalabb, eltartásra szoruló gyermek van; 
• mindkét eltartó munkanélküli/rokkantnyugdíjas; 
• egy eltartó van, aki munkanélküli/rokkantnyugdíjas. EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 

 


