PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Szociális és Esélyegyenlőségi bizottság

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ŰRLAP
Postázási cím: PTE EHÖK HPP (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.)
Beérkezési határidő: 2018. január 31.

A pályázó hallgató adatai: (Kérjük, hogy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, elmulasztása esetén a pályázat elutasításra kerül!)
Név*: …………………………………………… Neptun/EHA-kód*:….…..…………
Kar*:…………………………………………...

Szak*:…….………...……………….

Adott-e le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot?* (Megfelelő karikázandó)
IGEN

NEM

A havi rendszeres szociális ösztöndíj összege:…………………………………..Ft.
Támogatási kategória*:
☐Gyermekszületés ☐Házasság ☐Haláleset ☐Baleset ☐Munkahely
☐Bűncselekmény ☐Egyéb, indoklásban kifejtett körülmény

elvesztés

Tisztelt Bizottság!
Alulírott……………………………………, azzal a kéréssel fordulok a Bizottsághoz, hogy
a korábbiakban jelölt, és a csatolt dokumentumokkal alátámasztott indokok alapján
számomra Rendkívüli szociális támogatást szíveskedjenek megítélni.
Az indoklás bővebb kifejtése:

Csatolt dokumentumok: ………………….db
Pécs, 201…. ……………………..hó……..nap
Tisztelettel:
……………………………
pályázó aláírása1
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A pályázat aláírása nélkül a Bizottság a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
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Tájékoztató a csatolandó dokumentumokról és a bírálat szempontjairól
Gyermekszületés:
Szükséges igazolás: A gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata
Elnyerhető támogatás:
 Hallgató saját gyermeke esetén: 0-60 000 Ft
 Hallgatóval közös háztartásban élő gyermeke esetén: 0-30 000 Ft
Házasság:
Szükséges igazolás: Házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata
Elnyerhető támogatás:
 Hallgató házassága esetén: 0-35 000 Ft
Haláleset:
Szükséges igazolás: Halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata
Elnyerhető támogatás:
 Hallgatóval egy lakcímen élő közeli hozzátartozója vagy eltartója: 0-127 500 Ft
 Hallgatóval nem egy lakcímen élő közeli hozzátartozója: 0-80 000 Ft
Baleset:
Szükséges igazolás: Kórházi zárójelentés fénymásolata és/vagy a szakorvosi igazolás fénymásolata. Amennyiben
a Hallgató eltartója szenvedett balesetet és ez az esemény nem várt fizetéskiesést is eredményezett, szükséges
csatolni a fizetés kiesését igazoló dokumentum fénymásolatát (például igazolás Táppénzről) is.
Elnyerhető támogatás:
 Hallgatóval egy lakcímen élő közeli hozzátartozója vagy eltartója: 0-100 000 Ft
 Hallgató balesete: 0-100 000 Ft
 Hallgatóval nem egy lakcímen élő közeli hozzátartozója: 0-60 000 Ft
Munkahely elvesztés:
Szükséges igazolás: Amennyiben a hallgató eltartója 90 napon belül elveszítette munkahelyét, szükséges csatolni
a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott személy a
nyilvántartásukban szerepel
Elnyerhető támogatás:
 Hallgatóval eltartója esetén: 0-100 000 Ft
 Hallgatóval egy lakcímen élő egyéb kereső személy: 0-80 000 Ft
Egyéb:
Szükséges igazolás: Minden olyan hivatalos dokumentum csatolása szükséges, amellyel a Hallgató a rendkívüliség
tényét alátámasztja. Kérdés esetén a palyazatok.ehok@pte.hu címen állunk rendelkezésére
Elnyerhető támogatás:
 Bizottság mérlegelése alapján legfeljebb 127 500 Ft-

Továbbá a fenti, konkrét, korábbiakban felsorolt dokumentumokon kívül a Hallgató más egyéb hivatalos
igazolások és dokumentumok mellékelésével is alátámaszthatja a rendkívüliség tényét, azonban a felsorolt
dokumentumok csatolásának elmulasztása nem lehetséges.

