iktatási szám:
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a
PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete
Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlap és Pontrendszer
Pécsi Tudományegyetem
_______ Kar
Személyes leadás határideje:
Postára adás határideje:
Beküldési cím:

□ Rendszeres Szociális Ösztöndíj*
□ Alaptámogatás*
Név:
Anyja leánykori
neve:

A pályázó személyes adatai:
EHA-kód:

Születési helye:

Születési ideje:
év

hónap

nap

Képzés helye:

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban
leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!
A szürke mezőket a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban:
DJKB) tölti ki!!!

Beérkezés, átvétel időpontja:
Pontszám:

Kategória:

Bírálást végző DJKB tag neve:

DJKB tag aláírása:

*a megfelelő mező kitöltése kötelező!

 10 %
 20 %
 Egyik sem

I./1. Pályázó lakhatási körülményeire vonatkozó adatok
a.) A pályázó az eltartó(i)val egy lakcímre van bejelentve:

 Igen

 Nem

b.) Amennyiben a pályázó NEM az eltartóival egy lakcímre van bejelentve vagy nincs eltartója (önfenntartó),
abban az esetben (csak egy jelölhető):
 albérletben él
 saját lakásban él
 kollégiumban él
 szívességi lakáshasználó (nem saját tulajdonú ingatlanban, térítésmentesen lakik)

I./2./a. Pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekre vonatkozó adatok (kizárólag az
I./1./a. pont „igen” jelölése esetén töltendő ki!)
Név

Megfelelő Munkaviszonyból Elkülönülten
kategória származó, utolsó
adózó
X-szel
3 havi nettó
jövedelem
jelölendő! jövedelem átlaga

Pályázó
 Eltartó

 Eltartott
 Tartásra
nem
kötelezett
személy
 Eltartó
 Eltartott
 Tartásra
nem
kötelezett
személy
 Eltartó
 Eltartott
 Tartásra
nem
kötelezett
személy
 Eltartó
 Eltartott
 Tartásra
nem
kötelezett
személy
 Eltartó
 Eltartott
 Tartásra
nem
kötelezett
személy

Szociális és
más
ellátások

Egyéb bevétel

I./2./b. Az önfenntartó pályázó kiadásaira vonatkozó adatok (kizárólag az I./1./a. pont
„nem” jelölése esetén töltendő ki!)
Egy főre eső kiadás összege

Pályázó
Részpontszám (egy főre eső jövedelem vagy kiadás alapján):
________pont
Részpontszám (eltartottak száma alapján):

________pont

II. A pályázó lakóhelye és a képzési hely közötti távolságra és utazásra vonatkozó
adatok
A település ahol a pályázó állandó
lakóhellyel vagy a lakcímkártyán feltüntetett
tartózkodási hellyel rendelkezik:
A pályázó ingázik a lakóhelye és a képzési
hely között:

 Igen

 Nem

 megegyezik a
képzés helyével

A település helye:

 nem egyezik meg a képzés helyével,
távolság:
km

Utazás időtartama (óra, perc):
(ingázók esetén az időtartam kétszeresen
számítandó)
Utazás költsége (a lakóhely és a képzési hely
között 1 utazás ára költsége):

Részpontszám: ________pont

III. Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok
a.) A pályázó és/vagy a pályázóval egy lakcímen élő közeli hozzátartozó egészségi állapota miatt
rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások havi összege: _____________Ft/ hónap
(a szemüveg, kontaktlencse, illetve speciális diéta költségei nem számolhatók bele)
- A pályázó szemüveges/kontaktlencsét hord:  Igen  Nem
- A pályázó speciális diétára szorul:  Igen  Nem
b.) A pályázó fogyatékosságából adódóan felmerülő:
- különleges eszközök beszerzésére és fenntartására fordított havi összeg: _____________Ft/ hónap
- speciális utazási szükségleteire fordított havi összeg: _____________Ft/ hónap
- személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére fordított havi összeg: _____________Ft/ hónap
c.) Ápolásra szoruló, a pályázóval egy lakcímen élő hozzátartozó vagy a pályázó ápolásra szoruló közeli
hozzátartozója gondozásával járó havi költségek összege: _____________Ft/ hónap

Részpontszám: ________pont

IV. Pályázó családi és szociális adatai
a.) A pályázóval egy lakcímen élő óvodásnál fiatalabb, óvodás, koránál fogva
tankötelezett, valamint felsőoktatásban részt vevő eltartott testvérek száma:
b.) A pályázó gyermekeinek a száma:

_____fő
_____fő

c.) A pályázó gyámsága alatt álló kiskorú gyermekek száma:

_____fő

d.) A pályázó eltartóin (eltartóján) kívül, a pályázóval egy háztartásban élő
azon személyek száma, akiknek havi bruttó jövedelme nem éri el a
minimálbér bruttó összegét (101 500 Ft):

_____fő

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

i.) A pályázó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül

 Igen

 Nem

j.) a pályázó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősül

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

a.) - d.) pontok alapján a pályázó nagycsaládos:
e.) A pályázó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény alapján ápolási díjra jogosult
b.) és e.) pont alapján a pályázó családfenntartó:

f.) A pályázó egyik szülője elhunyt
g.) A pályázó mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen,
elvált vagy házastárstól külön élt szülője elhunyt
h.) A pályázót örökbe fogadták
f.) és h.) pontok alapján a pályázó félárva (ha a pályázat beadásakor nem múlt
el 25 éves):
g.) és h.) pontok alapján a pályázó árva (ha a pályázat beadásakor nem múlt el
25 éves):

k.) A pályázót középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási
tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző,
illetve a gyámhatóság védelembe vett
l.) A pályázó után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak

m.) A pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

n.) A pályázót átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, ideiglenes hatályú
intézeti elhelyezésben részesült

 Igen

 Nem

o.) A pályázó tartós nevelt vagy tartós nevelését követően utógondozói
ellátásban részesült

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

i.) pont alapján a pályázó hátrányos helyzetű (ha a beiratkozás
időpontjában nem töltötte be a 25. életévét):

 Igen

 Nem

j.) pont alapján a pályázó halmozottan hátrányos helyzetű (ha a
beiratkozás időpontjában nem töltötte be a 25. életévét):

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

q.) A pályázó fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre,
gondozásra szorul

 Igen

 Nem

r.) A pályázó fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai
segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul

 Igen

 Nem

s.) A pályázó munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot
egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

p.) A pályázó tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó
szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint –
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett

k.) – n.) pontok alapján a pályázó hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a
beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban a jogcím fennállt
(ha a beiratkozás időpontjában nem töltötte be a 25. életévét és
ha az adott szakon az adott szak képzési idejét meg nem haladó számú
félévre jelentkezik be):
k.) – p.) pontok alapján a pályázó halmozottan hátrányos helyzetű (ha a
beiratkozás időpontjában nem töltötte be a 25. életévét és
ha az adott szakon az adott szak képzési idejét meg nem haladó számú
félévre jelentkezik be):

t.) A pályázó legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ez
az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll
q.) – t.) pontok alapján a pályázó fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota
miatt rászorult:
u.) A pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
u.) pont alapján a pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg:

v.) A pályázó külföldi állampolgárok, vagy a kedvezménytörvény hatálya alá
tartozó hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül

v.) pont alapján a pályázó külföldi állampolgárok, vagy a kedvezménytörvény
hatálya alá tartozó hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül:

 Igen

 Nem

Csatolt mellékletek:
Összesen:
db
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Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a DJKB jelen pályázatom során megadott személyes
adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és nyilvántartsa. Tudomásul
veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést az ETR-ben megadott értesítési címemre postázzák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.
Tudomásul veszem, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
Tudomásul veszem, hogy a DJKB a pályázati űrlapon feltüntetett és a nyilatkozatban szereplő adatok
valódiságát a közhiteles nyilvántartásokból ellenőrizheti.

………..év……………………hónap…………nap
……………………………………..
Pályázó aláírása

A rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázati űrlap
pontszámítási rendszere
(1) A pályázó háztartásában az egy főre jutó havi nettó bevételek alapján (az űrlap I./2.
pontjához)
(Csak akkor számolható, ha a pályázó az eltartó(i)val egy lakcímre van bejelentve)
1 főre jutó összeg
30 000 Ft alatt
30 001 - 31500 Ft
31 501 - 33 000 Ft
33 001 - 34 500 Ft
34 501 - 36 000 Ft
36 001 - 37 500 Ft
37 501 - 39 000 Ft
39 001 - 40 500 Ft
40 501 - 42 000 Ft
42 001 - 43 500 Ft
43 501 - 45 000 Ft
45 001 - 46 500 Ft
46 501 - 48 000 Ft
48 001 - 49 500 Ft
49 501 - 51 000 Ft
51 001 - 52 500 Ft

Pontszám
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

1 főre jutó összeg
52 501 - 54 000 Ft
54 001 - 55 500 Ft
55 501 - 57 000 Ft
57 001 -58 500 Ft
58 501 - 60 000 Ft
60 001 - 61 500 Ft
61 501 - 63 000 Ft
63 001 - 64 500 Ft
64 501 - 66 000 Ft
66 001 - 67 500 Ft
67 501 -69 000 Ft
69 001 - 70 500 Ft
70 501 - 72 000 Ft
72 001 - 73 500 Ft

Pontszám
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

73 501 Ft felett

0

(2) Pályázó lakhatási körülménye (az űrlap I./2. pontjához)
A pályázó lakhatással összefüggő kiadásaira vonatkozóan
(Csak akkor számolható, ha a pályázó nem az eltartó(i)val egy lakcímre van bejelentve vagy
nincs eltartója)
Kiadás összege
1000 Ft alatt
1 001 – 2 500 Ft
2 501 – 4 000 Ft
4 001 – 5 500 Ft
5 501 - 7 000 Ft
7 001 -8 500 Ft
8 501 - 10 000 Ft
10 001 - 11 500 Ft
11 501 - 13 000 Ft
13 001 - 14 500 Ft
14 501- 16 000 Ft
16 001 - 17 500 Ft
17 501 - 19 000 Ft
19 001 - 20 500 Ft
20 501 - 22 000 Ft
22 001 - 23 500 Ft

Pontszám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kiadás összege
23 501 - 25 000 Ft
25 001 - 26 500 Ft
26 501 - 28 000 Ft
28 001 - 29 500 Ft
29 501 - 31 000 Ft
31 001 - 32 500 Ft
32 501 - 34 000 Ft
34 001 - 35 500 Ft
35 501 - 37 000 Ft
37 001 - 38 500 Ft
38 501 - 40 000 Ft
40 001- 41 500 Ft
41 501 - 43 000 Ft
43 001- 44 500 Ft

Pontszám
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

44 500 Ft felett

30

(3) A pályázó lakóhelye és képzési helye közötti távolságra és utazásra vonatkozó adatok
(az űrlap II. pontjához)
A település távolsága a képzési helytől:




helyben 0 pont
49,99 km-ig 1 pont
50 km-ként 1 pont adható

Az utazás időtartama:



59 percig 1 pont
minden megkezdett óráért 1 pont adható

Egy út költsége:


0-1000 Ft 1 pont, minden további megkezdett 1000 Ft-ért 1 pont
A pályázó lakóhelye és képzési helye közötti távolságra és utazásra vonatkozó pontok
tekintetében összesen legfeljebb 30 pont adható.

(4) Pályázóval egy lakcímre bejelentett eltartottak, a pályázót is beleértve (az űrlap I./2.
pontjához)




Eltartott (nem gyermek): 1 pont
Eltartott (óvodásnál fiatalabb, óvodás és köznevelésben tanulmányokat folytató,
valamint OKJ képzésben, nappali munkarendben résztvevő eltartott): 2 pont
Felsőoktatásban tanulmányokat nappali munkarendben folytató, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező eltartott esetén: 3 pont

A pályázóval egy lakcímre bejelentett eltartottakra vonatkozó pontok tekintetében összesen
legfeljebb 30 pont adható.
(5) Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok (az űrlap III. pontjához):


A pályázó vagy pályázóval egy lakcímen élő közeli hozzátartozó egészségi
állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások havi összege: 1500
Ft-ként 1 pont.

-

Szemüveg, kontaktlencse esetén, fix pontszám: 3 pont
(a szemüveggel, kontaktlencsével kapcsolatos kiadások összege alapján pont nem
adható)

-

Speciális diétán élők esetén (pl. laktóz-, gluténérzékeny), fix pontszám: 6 pont
(a speciális diétával kapcsolatos kiadások összege alapján pont nem adható)



A pályázó fogyatékosságából adódóan felmerülő költségek: 1500 Ft-ként 1
pont.
(Az alpontokban feltüntetett összegek összeadásra kerülnek)



Ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó havi költségek: 1500 Ft-ként
1 pont.

Az egészségügyi állapotra vonatkozó pontok tekintetében összesen legfeljebb 30 pont adható.

Bírálat általános szempontjai, a pályázat befogadásának feltételei
Pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításához vezető indokok
- A pályázó nem tartozik a TJSZ 2. § (1) g) pontjában meghatározott szociális juttatásra
jogosult hallgatók körébe
- A pályázat aláírásának elmulasztása
- A pályázati határidő elmulasztása, igazolási kérelemnek helye nincs

Fontos tudnivalók
- A pályázatban tett nyilatkozatok alátámasztására szolgáló dokumentumok hiánya
esetén a pályázat elbírálásra és pontozásra kerül, azonban a jelölt, de nem igazolt tény,
illetve körülmény nem kerül figyelembe vételre, azért pont nem adható.
- A papíralapú pályázati űrlap végén fel kell tüntetni a pályázat benyújtásához csatolt
összes mellékletet. A DJKB kizárólag az űrlapon feltüntetett, és leadott
dokumentumokért vállal felelősséget.
- A hallgató által nem megfelelően kitöltött pályázatért a DJKB nem vállal felelősséget.
- Amennyiben a hallgató egy igazolást indokoltan, önhibáján kívüli okok miatt nem tud
határidőre beszerezni és arról a pályázathoz csatolva írásban, az okot megjelölve
nyilatkozik, úgy a dokumentum a DJKB által megadott határidőig pótolható.
- A fellebbezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

