Tájékoztató a rendszeres szociális támogatás igényléséhez
Minden pályázathoz csatolni kell a személyi igazolvány és a lakcímkártya fénymásolatát, valamint az önkormányzat igazolását a kérelmezővel egy lakcímre
bejelentett személyekről. Minden egyéb igazolás eredeti példány kell legyen.
Lakhatási adatok
Kollégiumi elutasító levél
Albérlet: bérleti szerződés fénymásolata (géppel írt, két tanúval hitelesített), közüzemi
számlák.
Nem
OR-ZSE
kollégium:
kollégiumi
díj
befizetését
igazoló
bizonylat.
Bejáró: bérlet fénymásolat.
Jövedelemigazolás:
Saját, házas, élettárs, illetve szülők esetében: 2 hónapnál nem régebbi kereseti
igazolás, vállalkozók esetében NAV igazolás.
17 000 Forint alatti egy főre eső jövedelem esetén az illetékes önkormányzat
környezettanulmánya a megélhetési forrásokról, valamint kérünk bemutatni az utolsó
hónapból 2 közüzemi számlát.
Öregségi nyugdíjas: két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvénye, nyugdíjas
igazolvánnyal, vagy bankszámla kivonat.
Rokkantnyugdíjas (50%, vagy ennél nagyobb leszázalékolás esetében): leszázalékolási
határozat, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény.
Munkanélküli: Munkaügyi Központ igazolása illetve az összegről igazolás, amennyiben
nem részesül támogatásban a Munkaügyi Központ igazolása.
A pályázóra és családtagjaira vonatkozó adatok
Fogyatékossággal élő hallgató: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos
Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a
területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg
illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása;
Rokkant hallgató: rokkantnyugdíjas határozat (csak a legalább 50 %-os rokkantság
esetében), nyugdíjas igazolvány és két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy
bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj összegét;
Hozzátartozója után ápolási díjra jogosult hallgató: ápolási díj megállapításáról szóló
határozat;
Családfenntartó hallgató: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat és
önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről;
Nagycsaládos hallgató: legalább két eltartott testvére van, vagy három gyermeke van
vagy legalább két kiskorú gyermek gyámja;
Tanuló testvér: iskolalátogatási igazolás / hallgatói jogviszony igazolás
Munkanélküli testvér esetén: önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy
háztartásban élő személyekről és a munkaügyi központ igazolása vagy a testvér
közjegyző által hitelesített nyilatkozata valamin[ a munkanélküli segélyről szóló igazolás;
Kiskorú testvér: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat;
Munkanélküli testvér - ellátás nélkül: önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy
háztartásban élő személyekről és a munkaügyi központ igazolása vagy a testvér
közjegyző által hitelesített nyilatkozata;

Fontos: Munkanélküli testvérnek az a személy számít a pályázat elbírálásakor, aki nem
részesül semminemű munkanélküli ellátásban vagy segélyben!
Árva hallgató - 25 éves korig!: halotti anyakönyvi kivonatok, az árvaellátás összegéről szóló
igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét;
Kérvényezőnek a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától
külön élt szülője elhunyt: halotti anyakönyvi kivonatok, az árvaellátás összegéről szóló
igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét;
Tartós nevelésbe vett hallgató: a tartós nevelésbe vételről vagy a tartós nevelésbe vétel
megszüntetéséről
szóló
határozat
vagy
gyámügyi
igazolás;
Hátrányos helyzetű és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be
tanulmányaikat:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a
jegyző igazolása a védelembe vétel tényétől, és a tankötelessé válásának időpontjában a
törvényes felügyeletét ellátó szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata', hogy
tanulmányaikat
legfeljebb
az
általános
iskola
8.
osztályán
fejezték
be,
Hátrányos helyzetű hallgató-25 éves korig!
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a
jegyző igazolása a (a középiskolai tanulmányok alatti szociális alapon történő) védelembe
vétel tényéről;
Állami gondozott hallgató: utógondozottságot igazoló okirat vagy állami gondozottságról
szóló igazolás vagy jegyzői határozat, amely igazolja az állami gondozottság tényét;
Félárva hallgató: halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét;
Gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg: a gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői
igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi)
határozat;
Egyéb
Élettársi kapcsolat: közjegyző előtt hitelesített együttélési
nyilatkozat.
Elvált: válási határozat.
Özvegy: halotti anyakönyvi kivonat, özvegyi nyugdíjról szóló
igazolás.
Háztartásbeli: önkormányzati igazolás
Tartósan beteg: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól + illetékes gyógyszertártól
igazolás a gyógyszerköltségekről.
Öneltartó: szülei közjegyző előtt tett nyilatkozata, mely szerint nem támogatják a hallgatót
és megélhetési források feltüntetése.
Határontúli hallgatók: Idegen nyelvű dokumentumokról fordítás (akár önálló is)

