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HATÁROZATOK KÖNYVE 2013. ÉV.  
Kódszámmal 

 

 
 

Határozathozatal 
dátuma: 

Kiutalt összeg Támogatott neve és címe: 
 
 

Pály.sz. 

1/2013 2013.01.29 430.000,- Ft 1/2013/I/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  
 

1/2013/I/1  

 

Indoklás: 
Kérelmező szociálisan rászorult, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar pénzügyi 

és számviteli szakán első éves hallgató. A képzése nappali tagozaton önköltséges, mivel közgazdasági képzés csak 
önköltséges formában van. 
Édesapja rokkantnyugdíjas, édesanyja munkanélküli, jövedelmük összesen 55.050,- Ft.  

Lezárt félévi osztályzata még nincs. Érettségi bizonyítványa alapján 62,2%, a gazdasági ismeretek 95%-os volt.  
Tanulmányai folytatásához, annak költségeihez kéri az alapítvány támogatását.   

 

2/2013 2013.01.29 310.000,- Ft 2/2013/I/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  
 

2/2013/I/1  
 

Indoklás: 
Kérelmező édesapja autóbalesetben elhunyt, azóta édesanyja egyedül neveli kérelmezőt és két kisebb testvérét, 

akik közül az egyik tartósan beteg. Kérelmező a Corvinus Egyetemen Társadalom Tudományi Kar Nemzetközi 
Tanulmányok szakán első éves hallgató. A képzés formája nappali tagozaton önköltséges.  
A család jövedelme nettó 257.986,- Ft, melyből a család nem tudja finanszírozni kérelmező felsőoktatási 

képzését. 
Lezárt félévi osztályzata még nincs az érettségi átlaga 89,6% 
Tanulmányai folytatásához kéri az alapítvány támogatását.  

 

3/2013 2013.01.29 300.000,- Ft 3/2013/I/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  
 

3/2013/I/
1  

 

Indoklás:  
Kérelmező édesanyja és édesapja is elhunyt. A szülők kérése volt, hogy tehetséges gyermekeik tanuljanak 

tovább, a családi hivatás tovább vitele.  
Kérelmező a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar II. évfolyamának hallgatója.  
 Képzése nappali tagozaton, államilag finanszírozott.  
Bevételük 116.810,- Ft árvaellátás, és a havi fejenkénti 60.000,- Ft az alapítványunk eddig nyújtott támogatása. 

Ebből kell finanszírozniuk a szülők által megörökölt ingatlan ½ részét, kollégiumi díját, tanulmányaihoz a 
tankönyveket, taneszközöket és az utazási költségeket.  
Elmúlt 2 félév tanulmányi átlaga 2,52 és 3,71 volt. 
Tanulmányai folytatásához, utazási költségeinek finanszírozásához  

 

4/2013 2013.01.29 370.000,- Ft  
4/2013/I/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

4/2013/I
/1  
 

Indoklás:  
Kérelmező édesanyja és édesapja is elhunyt. A szülők kérése volt, hogy tehetséges gyermekeik tanuljanak 

tovább. Mivel testvérével kiskorúak voltak mikor mindkét szülőjüket elvesztették, gyámszülők segítették őket. Mivel 
jó tanuló volt, ezért a szülők kívánsága szerint továbbtanul. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán II. évfolyam kémia szakos hallgató.  
Képzése nappali tagozaton államilag finanszírozott.  
Elmúlt félév átlaga: 4,76 
Bevételük 116.810,- Ft árvaellátás, és a fejenkénti havi 60.000,- Ft az alapítványunk eddig nyújtott támogatása. 

Ebből kell finanszírozniuk a szülők által megörökölt ingatlan ½ részét, tanulmányaihoz a tankönyveket, 
taneszközöket és megélhetését.  
Tanulmányai folytatásához, lakásuk fenntartásához, alapvető megélhetési költségek fedezetére kéri az 
alapítvány támogatását.  

 
 
 
 

5/2013 2013.01.29 650.000,- Ft  
5/2013/I/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

1/2013/I/
2  
 

Indoklás: 
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Kérelmező 24 éves, 7 éve tanul Kínában. Szülei három gyermeket nevelnek. Mindhárman jó tanulók, és ösztöndíjak 
segítségével mehettek külföldre tanulni. A kollégiumi díjakat, repülőjegyeket szüleinek kellett fedezni.  
Kérelmező 2012-től Kínai Állami Ösztöndíjasként, a Shanghai-i Fudan Egyetemen tanul, 3 éves mesterképzés, első 
évfolyamán. A kínai ösztöndíj a tanulmányokat fedezi, de a kollégiumi díjat, repülőjegyet és étkezést nem. 

Kérelmező tanulmányai során mindig kitűnő eredménnyel vizsgázott, a 2008. szeptemberétől a Turizmus 
Management Bsc. képzésén 2012-ben rektori kitüntetéssel  diplomázott. Az egyetemi vezetés terjesztette fel a 3 

éves mesterképzési ösztöndíjra. 
A 4 éves képzését szülei támogatták, amely mintegy 3 millió forintba került. Fiatalabb bátyja jelenleg Belgiumban 
(Leuvenben) tanul, amely önköltséges és egy évben mintegy 3.000.000,- Ft-ot tesz ki.  
A család bruttó jövedelme 805.000,- Ft, amely nettó 563.762,- Ft, de ezen kiadások hatalmas terhet rónak a 
családra.  A külföldi tanulmányainak folytatásához, külföldi megélhetéshez, kollégiumi díjhoz és a 
hazaútjának költségeihez kéri a támogatást.  

 

6/2013 2013.01.29. 1.500.000,- Ft 6/2013/II/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  
 

1/2013/II
/2 
 

Indoklás: 
Kérelmező 35 éves, 2012. március 10-én súlyos balesetet szenvedett, melyben elveszítette combközéptől a jobb 
lábát. a bal lába is megsérült, kérdéses volt, hogy sikerül-e megmenteni. A baleset előtt autószerelőként 
dolgozott, ahova felépülése után visszavárják.  

2012 augusztusában kérte a leszázalékolását, de az folyamatban van, a táppénzjogosultsága megszűnt, 
fogyatékossági támogatásban részesül. Felesége 4 órában dolgozik, mivel kérelmezőnek még szüksége van 
ápolásra. Egy kiskorú gyermeket nevelnek. 
A család nettó jövedelme havonta 149.585,- Ft. (22.800,- Ft fogyatékossági támogatás, 26.650,- Ft ápolási díj, 
86.435,- Ft bruttó munkabér (nettó: 56.613,- Ft),13.700,- Ft családi pótlék.) 
40.000,- Ft alapítványi támogatást kapott, valamint az OEP a költségekhez 70 %-ban hozzájárult, de a 30 %-át 
kérelmezőnek kell megfizetnie. 
Kérelmező munkavállalásához szüksége lenne protézisre. 

 

7/2013 2013.01.29 550.000,- Ft  
 7/2013/II/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

1/2013/I
I/2 
 
 

Indoklás: 
Pályázó 2012 áprilisában spontán kialakult gerinccsatornai bevérzés következtében háti csigolyától (karoktól) 
lefelé lebénult, jelenleg táppénzen van. Összervezeti károsodása 90%-os. A bentlakásos rehabilitációs ellátásból 

már kikerült.  Otthoni terápiás ápolásban részesül, melyet felesége segítségével tud megoldani, emiatt felesége 
állást vállalni nem tud.  
Három kiskorú gyermeket nevelnek, emiatt a családfenntartásához feltétlen szükséges a munkába állása 
kérelmezőnek és feleségének.  
Ennek elérése érdekében szüksége lenne hosszú évekig használható automata gépkocsi megvásárlása, illetve 
átalakítására, úgy hogy a pedálokat kézzel lehessen vezérelni. Az átalakított autóval önállóan tud majd közlekedni, 
egyrészt a kezelésekre, másrész a munkahelyére.  Ezáltal felesége is újból munkába állhat. 
A gépkocsi 5 éves Toyota Prius típusú, ára 2.300.000,- Ft. A meglévő gépkocsijának eladásából és 
megtakarításából 1.750.000,- Ft a rendelkezésére áll, így a fennmaradó 550.000,- Ft-ot kölcsönből előlegezte meg. 
A család jövedelme: 275.844,- Ft (táppénz, családi pótlék, fogyatékossági támogatás, ápolási díj) 
Automata gépkocsi megvásárlásához kéri az alapítvány támogatását. 
 

8/2013 2013.01.29  Költségvetés tervezet elfogadása  

A Humanitás Szociális Alapítvány 2013 évre tervezett költségvetését a kuratórium egyhangúlag  elfogadta. 
 

9/2013 2013.01.29  Székhely bérlet  

Az Alapítvány székhelyéül szolgáló - Budapest VII., Madách Imre út 5. I. em. 4. sz. alatti - irodahelyiséget 2013. 
január 1-től bruttó 75.000,- Ft-ért béreli. 
 

10/2013 2013.01.29  Eszközök, berendezések adásvétele  

150.000,- Ft-ért vásárolja meg az alapítvány - az általa eddig is használt - irodai eszközöket, berendezést. 
(adásvételi szerződés az alapítvány okiratai és a könyvelési anyagaihoz csatolva) 

11/2013 2013.01.29.  Pályázatok kiírása  
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A Kuratórium jóváhagyja, hogy az Alapítvány – amennyiben a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel – pályázatot 
nyújtson be „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási 
kapacitásának erősítésével” tárgyban meghirdetett TÁMOP programban 2 fő felsőfokú végzettségű személy 
foglalkoztatására vonatkozóan. Ennek kapcsán egyetért azzal, hogy a kuratórium elnöke valamely konvergencia 
régióban történő telephely létesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot az Alapítóval. A Kuratórium a pályázat 
benyújtásával – szükség esetén szakértő tanácsadó bevonásával – a Titkárt és az Elnököt bízza meg. 
 

12/2013 2013.05.27.  2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és 
közhasznúsági melléklet elfogadása 

 

 
A kuratórium elfogadta a Humanitás Szociális Alapítvány 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét, melyet az elnök aláírásával lát el.  
 
A kuratórium elrendeli a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
közzétételét, bírósági letétbe helyezését. 
 

13/2013 2013.05.27. 400.000,- Ft  
13/2013/II/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

 

18/201
3 

7/2013
/II/1 

Indoklás: 
Pályázók kisfiuk gyógykezeléséhez nyújtottak be pályázatot. 

Schautek Roland súlyos oxigénhiánnyal született, kétszer kellett újraéleszteni. 2 hónapos kora óta egyéni 
mozgásterápiás fejlesztésben részesült a Pethő Intézetben. Mozgása megkésve ugyan, de nagyon szépen javult. 
Jelenleg iskolás, az iskola megkezdése után járása lassan romlani kezdett. 2 alkalommal esett át műtéten 
mozgásának javítása érdekében.  A szülők  – lehetőségeikhez képest - mindent megtesznek a gyermekük 
fejlődéséért, fejlesztéséért. Heti 1 alkalommal úszásra és lovaglásra is viszik. 
Sopronban magán klinikán a gyermek, számára speciálisan összeállított elektromágneses, nyújtásos, 
lazításos kezelést állítottak össze, amely után javulás volt tapasztalható.  

Már három alkalommal vettek részt ilyen kezelés sorozaton, de sajnos ezt a TB nem téríti, 1 hetes kezelés összes 
költsége kb. 220.000,- Ft-ba kerül. 
Jelenleg szobatávolságot tud megtenni 3 lábú bottal.  Ez a kezelés hatékony lenne, ha évente többször el tudnák 
vinni egy hetes kezelésre, de ezt anyagi helyzetük nem teszi lehetővé. Eddig a Cafetéria, üdülési csekk igénybe 
vételével el tudták érni, de ennek megszűnése következtében a gyermek számára is csökkent a további gyógyulás 
lehetősége. Céljuk, hogy a gyermek, - ha bottal is -, de legalább önállóan tudjon közlekedni. 
Jövedelmük: Schautek Gyula, nettó 64.190,- Ft, édesanya, Novák Katalin nettó 118.286,- Ft, gyes + családi 
pótlék 48.950,- Ft. 

(77.142,- Ft/fő hó) 
A gyermekük soproni gyógykezeléseihez kérik a támogatást.  
 

14/2013 2013.05.27. 200.000,- Ft  
14/2013/II/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

20/ 
20/13 

9/2013/II
/1 

Indoklás: 
Pályázó 36 éves, 80%-os rokkant, sclerozis multiplex betegségben szenved, kerekes székhez kötött. 
Könyvelőként dolgozó kérelmező, a gyed-et követően rokkantnyugdíjas lett, mindent megpróbált állapota 

javításáért, illetve a folyamat lassítása érdekében. Ez jelentős többletköltséggel járt. 2006-2012 betegsége mellett 
dolgozott az Önkormányzatnál adminisztrátorként, de sajnos nem dolgozhat tovább. Ez a trauma nagyon 
megviselte, mert házukat részletre vásárolták, és ha nem tudják fizetni a duplájára nőtt törlesztő részleteket, el 
is veszthetik. A férje ápolja, gyermeke 13 éves iskolás. Csekély jövedelmük nagy részét a házukra felvett törlesztő 

részlete teszi ki, így gyógyszerei rovására tudja csak megfizetni a rezsi, és törlesztő részleteket, emiatt pedig 
állapota tovább romlik. 5 alkalommal katéterezi magát. Jelentős a havi gyógyszerköltsége (22.620,- Ft.) 
Jövedelme. 48.280,- Ft rokkantsági ellátás, 22.800,- Ft fogyatékossági támogatás, 12.200,- Ft családi pótlék, 
férje 38.350,- Ft ápolási díjban részesül. Összesen: nettó 121.630,- Ft (40.543,- Ft/fő/hó) 
Életfunkcióinak szinten tartásárára kéri a támogatást 

15/2013 2013.05.27. 500.000,- Ft,  
15/2013/II/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

22/13 
10/2013/I
I/1 

Indoklás:  
Kérelmező három kiskorú gyermeket nevel. A legkisebb 9 éves gyermekénél 3 éves korában állapították meg 
az autizmust, ugyan ebben az évben kérelmezőnél a mellrákot.  A kemoterápiás és sugárkezelések mellett három 
műtéten esett át. 2009-től csontvelő áttét daganata is van. Állapota miatt munkát végezni nem tud. Rokkantsági 
nyugdíjat nem állapítottak meg részére, mivel a beteg gyermekkel – a gyermek 10 éves koráig – gyesen van. 

A férje – testnevelő tanárként - egyedüli keresőként tartja el a családot.  A családban bekövetkezett tragédiák miatt, 
a hitelre épített családi házukat el kellett adni, de a válság miatt ez csak nyomott áron sikerült 2007-ben, azóta 
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bérlakásban élnek. A hitel nagy részét visszafizették, de még mindig havonta 30.000,- Ft-ot kell fizetniük 2020-ig.  
Jövedelmük: férje nettó munkabére 157.376,- Ft, gyes 25.650,- Ft, családi pótlék 55.300,- Ft. 
Pályázó betegségének gyógyításához gyógyvíz, roboráló szer vásárlásához és beteg gyermekének lovas és 
úszóterápiás kezeléséhez kéri a havi 106.100,- Ft támogatást. (47.665,- Ft/fő/hó) 
 

16/2013 2013.05.27. 150.000,- Ft  
16/2013/II/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

24/13 
12/2013/II/
1  

Indoklás: 
Kérelmező özvegy, 21 éves beteg leányával él együtt. (Férje daganatos betegségben hunyt el.)  Kérelmezőnek 
leánya 2011-ben rosszindulatú daganatos betegsége miatt ott kellett hagynia a munkáját, mert leánya nem 
tudta magát ellátni, őt kellett ápolnia, így munkanélküli lett. Ekkor 200.000,- Ft-os tartozást halmoztak fel. 
Leányát leszázalékolták, de kora miatt semmiféle juttatást nem kapott, a Polgármesteri Hivatal segített nekik, 

havi 25.000,- Ft-os aktív korúak ellátása címen adható összeggel. Kérelmező a Polgármesteri Hivatalban takarít, 
mint közmunkás. A havi jövedelme 64.000,- Ft, de a gáztartozás letiltása miatt csak 32.000,- Ft. A beteg leánya 
nagyon jó tanuló, de a tanulmányait abba kellett hagynia, és estin folytatja tovább. Nagyon sok bio zöldséget kell 
fogyasztania betegségének túléléséhez.  Van nagy kertjük, termelnek is, de a tavalyi aszályos idő miatt nagyon 
sokat kellett locsolni, hogy a növények megmaradjanak, emiatt jelentős víztartozást halmoztak fel, amelyet most is 
törlesztnek. Kútjuk nincs, pedig az jelentős megtakarítást hozna. Ha tudnának kutat fúratni, akkor a saját részre 
termelt zöldségeken, gyümölcsökön felül még eladásra is tudnának termelni, így egy kis jövedelmük is lenne, és ki 
tudnának lábalni a nehéz élethelyzetükből.  
Jövedelmük: Nettó 57.650,- Ft (32.095,- Ft munkabér, 25.650,- Ft aktív korúak ellátása.  (28.825,- Ft/fő/hó) 
Élethelyzetük javításához, hátralékaik rendezéséhez kérik az Alapítvány támogatását. Ezt követően vízdíjuk 

csökkentése érdekében már tudnának kertjükhöz beruházni, kutat tudnának fúratni, így kikerülnének a nehéz 
helyzetükből, mert még bevételt is tudnának maguknak teremteni.  
 

17/2013 2013.05.27. 100.000,- Ft  
17/2013/II/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

9/2013 
3/2013/II/2 

 

Indoklás: 
Kérelmező 53 éves rokkant, 79 éves édesanyjával él, 27.000,- Ft Rokkantsági ellátásban részesül.  Nem kap 

munkát, pedig szeretne dolgozni. Tavaly sikerült 5 hónapot dolgoznia az Önkormányzatnál közmunka keretein belül, 
amely nagyon jó hatással volt rá. 2012-ben rosszindulatú daganatot állapítottak meg nála, emiatt alapbetegsége 

romlott. A rezsi, a gyógyszerköltségek kifizetése után még 20.000,- Ft-ja sem marad megélhetésre. Kérelmező 
tüzelőre vett fel kölcsönt, amelyet 14.000,- Ft-os részletekben fizet vissza. Ekkor még nem tudta, hogy súlyos beteg. 
A vízszolgáltatást közel három éve nem tudják fizetni. Sugárterápiás kezelésekre jár a 40 km-es távolságban lévő 
Miskolcra. Az utazás jelentős költségbe kerül. Kezelésként 6 db speciális injekciót kap, amelynek kérelmező 
által fizetendő része 10.000,- Ft, amely 60.000,- Ft-ba kerül. A kezelés 2014-ig tart, még az elején van a 
kezeléseinek. A kezelés összegét rokoni kölcsönből tudja csak fedezni, de az is csak 1 – 2 alkalommal. Jövedelme: 
28.720,- Ft rokkantási ellátás, édesanyjáé 72.000,- Ft nyugdíj. 
(50.360,- Ft/fő/hó) Betegségével kapcsolatos kiadásaira kezelésekre, gyógyszerekre kéri a támogatást.  

 

18/2013 2013.05.27. 500.000,- Ft  
18/2013/II/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

21/2013 
6/2013/II/2 

Indoklás: 
Kérelmező 31 éves, két életmentő műtéten esett át, kivették a vékonybelének a 80%-át.  Eddig Ő volt a 
családfenntartó (biztonsági őrként dolgozott). Speciális gyógyszereket, tápszereket kell szednie, hogy életben 
tudjon maradni, mert nem szívódik fel a táplálék.  Ezeknek a készítményeknek az ára nagyon magas. Van olyan 

gyógyszer, amelyet külföldről kell behozni. Betegsége miatt várhatóan 1 évig betegállományban lesz. Jelen 
pillanatban 3 – 4 hónapig táppénzt sem kap, pedig időben megigényelte. A táppénz várható összege 40.000,- Ft 
lesz, amely még a tápszereket sem fedezi, amelynek összege 110.00,- Ft havonta. Élettársa neveli, ápolja két 
gyermeküket, akik közül az egyik (19 éves) halmozottan fogyatékos (értelmi, mozgássérült és siketnéma), aki 
mellett dolgozni nem tudott. A kisebbik közös gyermekük 5 éves. A házon, amelyben élnek, - a tavaly elhunyt 
édesanya 800.000,- Ft-os hiteltartozása áll fenn. Nem tudják fizetni a hitelt, a rezsit. A bevételük nem fedezi még 

a nélkülözhetetlen tápszereket sem.   
Jövedelmük: 40.700,- Ft családi pótlék, 34.515,- Ft ápolási díj. Összesen: 75.215,- Ft, 18.804/Ft/fő/hó. 
 
Magas összegű - életben maradásához nélkülözhetetlen - tápszereink megvásárlásához kéri az alapítvány 
támogatását.   

 

19/2013 2013.05.27. 400.000,- Ft  
19/2013/II/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

36/2013 
15/2013/II/

2 

Indoklás: 
Kérelmező 60 éves, rokkant. 2011-ben sztrókot, majd agyvérzést kapott, jobb oldalára lebénult, emiatt 

munkaképtelen, önálló életvitelre képtelen. Mindenben élettársa segítségre szorul. Megállapították a rokkantságát 
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(58%-os egészségkárosodása), de nyugdíjat csak két év múlva kap, jelenleg 18.525,- Ft rokkantsági 
támogatásban részesül. Munkaadójának felróható magatartása miatt anyagilag ellehetetlenült, 
mindenhonnan elutasítják a rokkantsági igényét, pedig majdnem 42 évet ledolgozott. Ez irányban a 

Kormányhivatal segítségét kérte, részben betegsége, részben tájékozatlansága és anyagi helyzete nem tette 
lehetővé, hogy megfelelően intézze ügyeit. Betegségéhez nagy részben hozzájárult fia külföldi tragikus balesete, és 
az ezzel járó rendkívüli kiadások is. Tíz éve albérletben élnek élettársával, de az albérlete tarthatatlanná vált, 
vizes, penészes, rágcsálók költöztek be, de a tulajdonos nem újítja fel, el is kell költözniük onnan.  Új albérletbe 

nem tudnak menni, mert a szükséges kauciót nem tudják letenni. Élettársa 30 éve ápolónő, akinek lehetősége nyílt 
az Önkormányzatnál megpályázni Budapesten a VIII. kerületben egy 24 m²-es bérlakást. A pályázati 
feltételeknek megfelelnek.  Ez a lehetőség óriási segítség lenne a lakhatásuk megoldására. A pályázatot június 7-

ig bírálják el, ezt követően kell kifizetni a foglalót és a 12 havi lakbért egy összegben, amely 210.000,- Ft. Miután 
mindketten albérletben éltek, élnek, így semmiféle bútorzatuk, lakás felszerelési tárgyaik nincsenek. A pályázat 
elnyerésével erre is szükségük lenne.  A lakás további fizetéséhez, fenntartására képesek lesznek, hiszen várják 
élettársa 30 éves közalkalmazotti jubileumát, valamint a munkáltatóval szemben indított kárigényükből bevétel is 
várható. 
Jövedelme: 18.525,- Ft rokkantsági támogatás, élettársa nettó munkabére 82.048,- Ft. (50.286,- Ft /fő/ hó) 
Lakhatásuk megoldására kéri az Alapítvány támogatását.  

 

20/2013 2013.05.27. 80.000,- Ft  
20/2013/II/2. kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

37/2013 
16/2013/II/2

. 

Indoklás: 
Kérelmező két gyermeket nevel férjével 3 és 2 évesek. A nagyobbik, a hároméves Ádám nevű gyermeke ritka 
genetikai betegséggel SLO syndromával (minden képesség területén jelentős elmaradás) született, jelenleg 

szondával táplálják, amely speciális tápszert igényel. Gyenge az immunrendszere, szinte minden fertőzést elkapott, 
de emellé még számos műtéttel járó betegség is társult. A szondás táplálás és gyógyszerek, fecskendők, bőrvédő 
krémek tetemes összeget tesznek ki havonta. Tartása javítására fejlesztő tornára van szüksége, amelyre 
rendszeresen járnak.  A SLO Alapítvány a gyermek egyik nélkülözhetetlen gyógyszerét átvállalta ez év januárjáig, 
de már nem, így már 3 havi tartozást halmoztak fel a patikában. A speciális gyógyszereket csak Pesten egy 
patikában lehet megvásárolni, így az utazás is jelentős költségbe kerül (40-60 km). A táplálásához egy karton 

fecskendőt és tartozékait vásárolnak, amely elfogyott, így időszerű az új vásárlása, de nem tudja megvásárolni.  
A kisebbik gyermeke egészségesen született, de jelenleg vizsgálják, mivel felmerült az autizmus gyanúja és 
javasolt nála is a fejlesztő tornára (Dévényi). Férje tavaly nyár óta munkanélküli lett, nem sikerül munkát találnia. 
Jövedelmük: 98.280,- Ft gyes és 36.600,- Ft családi pótlék, bankkivonattal igazolva, férje a Munkaügyi Központ 

határozata alapján álláskeresőként nyilvántartásba véve, összeg nem szerepel. (33.720,- Ft/fő/hó) 
Gyermeke táplálásához fecskendő és tartozékai megvásárlásához, a patikai hátralékuk megfizetéséhez, 
mozgásjavító tornára kéri az alapítvány támogatását. 

21/2013 2013.05.27.  Pályázatok elutasítása 

(21 db pályázat) 
 

Indoklás: 

A benyújtott okiratok, indokok, kért cél megvalósíthatósága alapján, támogatásra nem javasolt pályázatok 
Csatolt mellékletek alapján 

22/2013 2013.05.27.  Pályázatok kiírása  

Indoklás: 

A Kuratórium az előterjesztett tervezetekben foglaltak szerint jóváhagyja 2013. II. félévre is a: 

 szociálisan rászoruló személyek hosszabb távú támogatását célzó, 

 krízis helyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatására,  

 „Láthatatlan Angyalok”, 

 szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok részére, valamint 

 a külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának 
támogatására 
 

szóló pályázatok kiírását.  
 

23/2013 2013.05.27.  Alkalmazott béremelése  

Indoklás:  

Többletfeladatok volumenére tekintettel – 2013. január 1-jei hatállyal, az alkalmazott  alapbérének 20%-os emelése, 
a javaslat alapján a kuratórium jóváhagyja.  
 

24/2013 2013.08.27. 450.000,- Ft  
24/2013/IV/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 
 

1/2013/I
V/1 

Indoklás: 
Kérelmező szociálisan rászorult, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
pénzügyi és számviteli szakán másod féléves hallgató. A képzése nappali tagozaton önköltséges, mivel 
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közgazdasági képzés csak önköltséges formában van.  
Első félévi átlaga 3,18. a második félévi átlagát 4,91-re javította. Sokat tanult, újból indult az országos Teörök 

Aladár gyors és gépíró versenyen, ahol 9. helyezést ért el. Céljai a diploma, felsőfokú lovári nyelvvizsga, valamint a 
német felsőfokú nyelvvizsga megszerzése.  
Édesapja rokkantnyugdíjas, édesanyja munkanélküli, jövedelmük 33.655,- Ft rokkantnyugdíj, 22.800,- Ft aktív 

korúak ellátása, 6.400,- Ft lakásfenntartási támogatás  
összesen 62.855,- Ft. (20.952,- Ft/hó/fő) 
Tanulmányai folytatásához, annak költségeihez kéri az alapítvány támogatását.   

A Pályázó 2012/2013-as tanév II. félévében 430.000,- Ft összegű alapítványi támogatásban részült, melynek 
célszerinti felhasználásáról az Alapítvány felé elszámolt. 
 

25/2013 2013.08.27. 380.000,- Ft  
25/2013/IV/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

2/2013/I
V/1 

Indoklás: 
Kérelmező édesanyja és édesapja is elhunyt. A szülők kérése volt, hogy tehetséges, jó tanuló gyermekeik 

tanuljanak tovább. Mivel testvérével kiskorúak voltak mikor mindkét szülőjüket elvesztették, gyámszülők segítették 
megélhetésüket. 
Pályázó jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémia BSc szakának harmadéves hallgatója, így 

diplomája megszerzéséig még három év van hátra. 
Ösztöndíjas szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tett, tanulmányi eredménye 4,54 
Bevétele: 116.810,- Ft árvaellátás, ebből kell megoldania a lakásfenntartást, megélhetést, a tanulás költségeit. 

Testvérével együtt tartják fenn a szüleiktől megörökölt lakást. 
Tanulmányai folytatásához, annak költségeihez kéri az alapítvány támogatását 
A Pályázó 2012/2013-as tanév II. félévében 370.000,- Ft összegű alapítványi támogatásban részült, melynek 
célszerinti felhasználásáról az Alapítvány felé elszámolt. 
 

26/2013 2013.08.27. 70.000,- Ft 26/2013/IV/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

4/2013/I
V/1 

Indoklás: 
Kérelmező 24 éves, Tiszabezdéden él édesanyjával, aki rokkantnyugdíjas, gyermekkora óta beteg, magas 

vérnyomás és epilepsziás betegségben szenved. Édesapja elhunyt.  
Kérelmező a Bessenyei György Gimnáziumban érettségizett jó eredménnyel, magyar nyelv és irodalomból, valamint 
történelemből emelt szinten teljesített. Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi kar, biológia 
szakán alapképzésben részesül, nappali költségtérítési tagozaton 5. évfolyamon. Elmúlt 2 félév tanulmányi 
átlaga: 4,37 és 4,31 

Kérelmező államilag finanszírozott tagozatra nyert felvételit 2009.09.01-én, a vizsgáinak eredménye 4-es és 5-ös 
lett, de édesapja 2011 decemberében bekövetkezett halála, majd egy hónap múlva súlyos közlekedési 
balesete miatt – amelyben a bokája szilánkosra tört, és háromszor kellett műteni – 3 félév halasztásra 
kényszerült. Mivel az állam csak 6 félévre vállal költségtérítést, tanulmányait csak államilag nem támogatott 
formában tudja folytatni, ahol önköltségként félévente 68.000,- Ft-ot kell fizetnie tandíjra. 

A diploma után is vannak továbbtanulási tervei a, rákbetegségek kutatásával, gyógyításával szeretne foglalkozni. 
Jövedelmük: 70.935,- Ft rokkantsági ellátás, melyet igazolt. Pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesül, halmozottan hátrányos helyzetű, melyet önkormányzati igazolással igazolt. Pályázó is vállal időszakonként 
diákmunkát, de még a rezsiköltségeket is alig tudják fedezni. 
Tanulmányai folytatásához, annak költségeihez kéri az alapítvány támogatását. 
 
 
 

27/2013 2013.08.27. 300.000,- Ft  
27/2013/IV/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

5/2013/I
V/1 

Indoklás: 
Pályázó 20 éves a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi kar Nemzetközi Tanulmányok nappali 
alapképzésén második évfolyamos hallgató. Elmúlt két félévének tanulmányi átlaga 4,4 és 4,6. 

Általános és középiskolában  mindig nagyon jó tanuló volt. Középiskolában részt vett a diákönkormányzat 
munkájában, gólyatáborok szervezésében, rendszeres közösségi munkát végzett. Tanulmányi versenyek aktív 
résztvevője is volt, emellett sikeres nyelvvizsgákat is tett. Az OTP Travel Utazási Irodánál önkéntes munkát is 
végzett. 
A Corvinus Egyetemen a második félévet 4,6-os átlaggal zárta, melyről az alapítvány felé igazolást is küldött.  
Édesapja 2002-ben autóbalesetben hunyt el, édesanyja 3 gyermeket nevel, két kisebb testvére van, akik közül 
az egyik tartósan beteg. 
Jövedelmük: 289.291,- Ft (72.323,- Ft/fő/hó), mely édesanyja munkabére, özvegyi nyugdíj, családi pótlék. 

A Pályázó 2012/2013-as tanév II. félévében 310.000,- Ft összegű alapítványi támogatásban részült, melynek 
célszerinti felhasználásáról az Alapítvány felé elszámolt. 
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28/2013 2013.08.27. 1.000.000,- Ft  

(két részletben 
történő kifizetés) 

 

 
28/2013/IV/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

1/2013/I
V/2 

Indoklás: 

Kérelmező 19 éves tehetséges zenész. Öttagú családban él két testvérével együtt, akik szintén zenészek. Nyolc 
éves kora óta tanul klasszikus nagybőgőn, édesapja vendéglátós zenész, nincs állandó, csak alkalmi munkája. 
Édesanyja Zeneiskolában dolgozik 6 órában. Testvérei csellóznak, a 17 éves konzervatóriumba jár, 9 éves húga 
zeneiskolába. Édesapja biztos jövedelme a nagymama ápolási díja, aki súlyos fogyatékos. 
Kérelmező 12 évesen a Mozart Vonósfesztiválon indult, ahol nívódíjat kapott, ekkor nyert felvételit a Bartók Béla 

Konzervatórium tehetségek osztályába. Tanulmányai mellett sok mesterkurzuson, és privát órákra is járt a 
legnagyobb bőgőművészekhez. 2008-ban a Montag Lajos Országos Bőgőversenyen különdíjat kapott. 2009-
2010-ben nagybőgődíjat kapott, amely a legjobbaknak jár. 2011-ben első helyezést ért el és még különdíjat 
is kapott. A gimnáziumi tanulmányait igazgatói dicsérettel fejezte be. 
Kérelmező születése óta gyengénlátó (-16 - -9 dioptria), speciális dioptriát hord, amely jelentős költségbe kerül, de 

ezáltal nem kellett a gyengénlátók iskolájába járnia. Angolul és németül folyékonyan beszél, németből nyelvvizsgát 
tesz augusztus hóban. 

2012-ben Pr. Bozo Paradzik világhírű nagybőgőszólista hallotta a játékát és tehetségesnek tartja, megemlítette, 
hogy szívesen tanítaná Svájcban a Luzerni Egyetemen, ahova 2013.04.22-én felvételizett az új Európa Alapítvány 
segítségével, ahova maximális pontszámmal sikerült a felvételije. Szeretne ösztöndíjat kapni, mert szülei a külföldi 
kint tartózkodását nem tudnák finanszírozni. Nagyon magas a szállás, étkezés, útiköltség. Tandíj tekintetében csak 
1 évet kellene fizetnie, - melyet a szülők a nagyszülők segítségével vállalnak - mert a Pr. Bozo Paradzik segítené 
kisebb munkákkal, és utána pályázhatna a svájci állami ösztöndíjra. 
 
A tanulmányait 2013. szeptember 9-én kellene elkezdeni. A szülők vállalják a tandíj megfizetését. 
 
Jövedelmük: bruttó 85.500,- Ft, nettó 69.682,- Ft munkabér, bruttó 29.500,- Ft ápolási díj, 55.300,- Ft családi 
pótlék. ami összesen: bruttó 170.300,- Ft. 

29/2013 2013.08.27. 650.000,- Ft  
29/2013/IV/2 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

2/2013/I
V/2 

Indoklás: 
Kérelmező 25 éves, 7 éve tanul Kínában. Szülei három gyermeket nevelnek. Mindhárman jó tanulók, és 

ösztöndíjak segítségével mehettek külföldre tanulni, a kollégiumi díjakat, repülőjegyeket azonban szüleinek kellett 
fedezniük. 
Kérelmező 4 éves kínai képzését szülei támogatásával tudta elvégezni, amely több mint 3 millió forintba került. A 
bátyja külföldön tanulmánya is éves szinten ugyancsak 3 millió forintot meghaladó összeget tesz ki. 
2012-től Kínai Állami Ösztöndíjasként, a Shanghai-i Fudan Egyetemen tanul, 3 éves mesterképzés, első 
évfolyamán. A kínai ösztöndíj a tanulmányokat fedezi, de a kollégiumi díjat, repülőjegyet és étkezést nem, így 
nagy terhet ró a családra 

Kérelmező tanulmányai során mindig kitűnő eredménnyel vizsgázott, a 2008. szeptemberétől a Turizmus 
Management Bsc. képzésén 2012-ben rektori kitüntetéssel diplomázott. Az egyetemi vezetés terjesztette fel a 3 
éves mesterképzési ösztöndíjra. 
Az egyetemi tanrend szerint a 2012-2013. tanév II. félévi eredményének kiértékelése 2013. szeptemberben 
esedékes, így erről még nem tudott igazolást csatolni. 
A család bruttó jövedelme 1.004.000- Ft, amely nettó 657.620,- Ft, de gyermekeik külföldi taníttatása hatalmas 

terhet rónak a családra. 
A külföldi tanulmányainak folytatásához, kollégiumi díjának és repülőútjának költségeihez kéri a támogatást.  
A Pályázó 2012/2013-as tanév II. félévében 650.000,- Ft összegű alapítványi támogatásban részült, melynek 
célszerinti felhasználásáról az Alapítvány felé elszámolt. 
 

30/2013 2013.08.27. 360.000,- Ft 

(havi 60.000,- 
Ft-os 

részletben) 

 
30/2013/III/1 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 
 

4/2013/II
I/1 

 

Indoklás: 
Kérelmező édesanyja és édesapja is elhunyt. A szülők kérése volt, hogy tehetséges gyermekeik tanuljanak 

tovább, a családi hivatás tovább vitele. Kérelmező a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar III. évfolyamának 
hallgatója.  
 Képzése nappali tagozaton, államilag finanszírozott. Gyermekkora óta vonzódott az orvosi pályához, édesapja, 
nagyapja szintén orvos volt, és a családi hagyományokon túlmenően is hivatásának tekintené. Az orvosi egyetemen 
sokat kell tanulnia, szigorúbban is mérik a megfelelést. Elmúlt 2 félévi tanulmányi átlaga 2,27 és 2,33 volt. 
Bevétele 116.810,- Ft árvaellátás, és az alapítvány által I. félévre nyújtott 294.000,- Ft. támogatás. Ebből kell 

finanszíroznia a szülők által megörökölt ingatlan ½ részét, kollégiumi díját, tanulmányaihoz a tankönyveket, 
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taneszközöket és az utazási költségeket.  Tanulmányai folytatásához, lakásuk fenntartásához, közlekedésre, 
megélhetésre, kéri az alapítvány támogatását. 
 

31/2013 2013.11.28. 400.000,- Ft  
31/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó  

 

 

253/201
3 
 

Indoklás: 
Pályázó 67 éves nyugdíjas, 1992 óta nevelőszülő. Férje meghalt, így a pályázó jelenleg 4 gyermeket egyedül 
nevel. A gyermekek közül a két kamasz speciális nevelést és gondozást igényel pszichiátriai problémáik miatt. A 

kamaszfiúval magatartásbeli problémák vannak, a kamaszlány pedig serdülőkori viselkedés zavar miatt szorul 
gyógyszeres kezelésre. Tiszaalpáron egy 90m2-es, 3 szobás családi házban élnek.Bevételi forrásuk a pályázó 

nyugdíja, a családi pótlék illetve a nevelő szülői díj, mely összesen: 
193.445 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem a családban: 38 690 Ft/hó. A havi kiadásukban a rezsi , kollégiumi díj 
és gyógyszerköltség  szerepel, mely összesen: 64.995 Ft.Pályázatában gázkazán beszerzésére és ablakcsere 
megvalósítására kéri az alapítvány támogatását, mely jelentősen csökkentené a fűtésszámláját. A pályázó csak 
anyagköltségre pályázik, a beszerelés költségeit és a munkadíj finanszírozását ő vállalja. A pályázat elnyerése 

esetén a család rezsije csökkenne ezáltal több jutna a gyermekek gyógyszerköltségeire aminek a kifizetése 
megterheli a családot. A munkálatok a tervezett időpontja: 2013. illetve 2014. eleje. 

32/2013 2013.11.28. 533.050,- Ft  
32/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

  533.050,- Ft 

276/201
3 

Indoklás: Pályázó 1998 óta nevelőszülő, 2001-től pedig, mint  hivatásos nevelőszülő tevékenykedik. Jelenleg 
6 gyermeket nevel egyedül, férje 1996-ban meghalt. A gyermekek közül ketten  speciális iskolába járnak mert 
enyhe fokban értelmi sérültek. Bevételi forrásuk a nevelőszülői díj illetve a családi pótlék, mely összesen 
232.300 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: 33.180 Ft/hó. A család havi kiadásaiban villany, gáz, szennyvíz 
átalány, illetve forint alapú lakás jelzáloghitel szerepel, mely összesen 96 450 Ft/hó . Tardonán él a család egy 178 
m2 –es , 6 szobás családi házban, ami 1978-ban épült. A pályázat elnyerése esetén nyílászáró cserét szeretnének 
végrehajtani, ami jelentős rezsi csökkentést jelentene a családnak, de ehhez megfelelő forrással nem 

rendelkeznek. Önerőből az alsó szinten már kicserélték az ablakokat és az ajtót. Az emeleten, 2012 őszén egy 
szobát korszerűsítettek (ablakcsere, plafonszigetelés). Ez valamelyest csökkentette a gázszámlájukat, de a ház 
méretéből adódóan a költség még így is magas.  A munkálatokat a tél beállta előtt szeretnék elkezdeni. A kivitelező 
vállalta, hogy az előleg kézhezvételétől számítva 1 hónapon belül leszállítja és beszereli a nyílászárókat. 
 

33/2013 2013.11.28. 1.000.000, Ft  1.000.000,- Ft, 
33/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

362/201
3 

Indoklás: Pályázó 2004 óta hivatásos nevelőszülő. Élettársával 3 saját és 5 nevelt gyermeket gondoznak, akik 
közül 1 súlyosan értelmileg akadályozott. A saját gyermekek közül 2 munkanélküli, a többi iskoláskorú. A Pályázó 
férje közfoglalkoztatottként dolgozik. Bevételi forrásukat a nevelőszülői díj, családi pótlék és a GYES alkotja, ez 
összesen:346.800,- Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelmük 34.680 Ft/hó. Kiadásukban jelzálog kölcsön, gáz, víz, 
villany, biztosítás és autókölcsön szerepel mely összesen: 134.450,- Ft/hó.  A család Nagyharsányban él egy 145 
m2, 4,5 szobás családi házban, ami 1989-ben épült. Pályázó teljes tető hőszigetelést szeretne megvalósítani, 
illetve a ház északi részén 1 db ablak cseréjét, mivel az emeleti szobák rendkívül hidegek  a falak penészesek, a 

tető beázik. A család a pályázat segítségével jelentősen csökkenteni tudná a fűtésköltségeit. A pályázati pénz 
elnyerése után azonnal szeretnének belefogni a munkába. A cserepeket újrahasznosítanák ezzel is spórolnak. 

34/2013 2013.11.28. 1.188.800,- Ft  
34/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

367/201
3 

Indoklás: Pályázó 2007 óta nevelőszülő. Jelenleg 10-en élnek egy háztartásban és egyedülállóként neveli a 
gyermekeket akik közül 3 speciális igényű, 1 tartósan beteg. Anyagilag gondot okoz  a család számára 

gyermekek iskoláztatása, mivel sokan vannak és az anya egyedül vezeti a háztartást. A család Békés város 
perifériás területén él, aszfaltozott út csak 2-300 méterre van, amit gyalogosan közelítenek meg, hogy eljussanak a 
legközelebbi buszmegállóba. A ház 1998-ban épült, 5 szobás, 654 m2 Az anya munkabére, családi pótlék és a 
GYES alkotja a bevételi forrást, mely összesen 254.775 Ft/hó Az 1 főre jutó jövedelmük 23.167 Ft. 
Kiadásukban gáz, áram, víz, telefon, TV, internet, kollégiumi díj, közlekedési költség szerepel, mely összesen 
84.911 Ft/hó.  A pályázatot nyílászárók cseréjére adta be, aminek megvalósulása esetén csökkenne a családot 

jelentős mértékben megterhelő fűtés költség. A felújítást 2014-re tervezi a pályázó, az ablakok legyártása 4-5 hetet 
vesz igénybe. 
 

35/2013 2013.11.28. 1.913.890,- Ft  
35/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

442/201
3 
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Indoklás: A pályázó 12 éve hivatásos nevelőszülő, egyedülálló. Jelenleg 7 gyermeket nevel, ebből 1 saját, 
2 kisgyermek speciális szükségletű: az egyiknek veleszületett szívzöreje van, ami folyamatos kontrollvizsgálatot 
igényel. Őt Zalaegerszegre szállítja a vizsgálatokra. A másik újszülött korától asztmás beteg. A gyógyszerköltség 
is jelentős anyagi teher a család számára. A legfiatalabb gyermek 
15 hónapos, Ő korai fejlesztésre szorul vérszerinti szülei fogyatékossága miatt. Vér szerinti gyermeke is vele él, ő 

jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázathoz csatolt ajánlásból kiderül, hogy magas színvonalon, lelkiismeretesen 
végzi a nevelőszülői tevékenységet. Nevelőszülői munkabér, családi pótlék és GYES alkotja a bevételi forrást, ami 
bruttó 263.900 Ft. Az egy főre jutó jövedelem: 32.987 Ft/hó. Víz, gáz, villany, telefon, TV, csatornadíj, 
lakásbiztosítás képezi családot terhelő kiadásokat, mely összesen 103.184 Ft/hó. A család Nagykanizsán él egy 
180 m2-es 6 szobás családi házban, ami 1959-ben épült. Nyílászáró cserét és homlokzatszigetelést jelölt meg 
pályázati célként, aminek elkészültével jelentősen csökkenne a nagyon magas fűtésszámlájuk és a falak 

nedvesedésének egészségkárosító hatása is kivédhető lenne. 2014 márciusára tervezi a munkálatokat, ami 
várhatóan 2 hónapot vesz igénybe. 

36/2013 2013.11.28. 3.445.041,- Ft 36/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 
 

447/201
3 

Indoklás: 1996 óta nevelőszülő, jelenleg 9 gyermeket nevel, akik közül 1 enyhe értelmi sérült, 3 sajátos 
nevelési igényű és 2 asztmás. A pályázó férje nyugdíjas. Családi pótlék, GYES és a nevelőszülői díj, illetve 
ellátmány a bevételi forrásuk, mely összesen: 409.980 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: 37.271 Ft/hó. 
Kiadásaik között áram, víz, fűtés, hiteltörlesztés szerepel, mely mindösszesen:  168.942 Ft/hó. A család Veszprém-
Kádártán él egy 200 m2-es 8 szobás családi házban, ami 1982-es építésű. Nyílászáró csere, kazáncsere és 
hőszigetelés szerepel pályázati célként. A kazánt családi segítséggel szerelnék be, csak annak megvásárlásban 

kér támogatást. 2014 márciusára tervezi az alsó szinten lévő ablakok cseréjét, a tetőtéri ablakcserét pedig 
áprilisban. A külső kivitelezés 2014.április 6-20 között esedékes. 

37/2013 2013.11.28. 1.970.000,- Ft   
37/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

453/201
3 

Indoklás: A pályázó 1996 óta nevelőszülő, egyedülállóként nevel 7 gyermeket, akik közül 2 tartósan beteg 

(Telefonos tájékoztatás alapján még további két tartós beteg került hozzá, de erről igazolást nem csatolt.) Édesanyja 
és a lánya is vele él egy házban, de külön háztartásban. Velük lakik egy utógondozott – gondnokolt – 24 éves 
epilepsziás értelmi sérült fiú, aki semmilyen ellátásban nem részesül. A család Domonyvölgyben él egy 300m2-es, 9 
szobás házban. Gázuk nincs, a csatornát idén építették ki. Családi pótlék, nevelőszülői díj alkotja a bevételi forrást, 
mely összesen 388.340 Ft/hó, az egy főre jutó jövedelem:43.148 Ft Kiadásaik közt rezsiköltség és 3db hitel 
szerepel mindösszesen:186.200 Ft/hó. Pályázó fűtéskorszerűsítést jelölt meg fő célként, mert a beteg 

gyermekeknek folyamatos egyenletes meleg szükséges. A házukban vegyes tüzelésű kazán van és ennek 
korszerűsítésére szeretne pályázni: egy energiatakarékos faelgázosító kazánra. A munkálatokat tavaszra tervezi 

és ideális esetben 1-2 napot vesz igénybe a kazáncsere. 

38/2013 2013.11.28. 1.156.597,- Ft  
38/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

375/201
3 

Indoklás: Feleségével 21 éve nevelőszülők, jelenleg 8 gyermeket nevelnek, akik közül 1 tartósan beteg és 

1 utógondozott. A család Kerekharaszton él egy 250m2-es 10 szobás lakásban. A pályázó édesanyja is ott lakik. 
Bevételi forrásuk a két nevelőszülői munkabér, családi pótlék illetve a pályázó rokkantsági ellátásban részesül. Ez 
összesen: 429.322 Ft/hó. Kiadásaik közt rezsi, biztosítás, gyógyszerköltség, közlekedés szerepel mindösszesen:  
142.491 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: 43.640 Ft/hó. Nyílászárócserét és teraszbeépítést jelölt meg 
pályázati célként, ami jelentős rezsi megtakarítást jelentene a családnak. A munkálatokat 2014. január-márciusban 
tervezik. Az igényelt pályázati összeg 1.156.597 Ft az árajánlattal összhangban. 
 

39/2013 2013.11.28. 522.000,- Ft  
39/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

456/201
3 

Indoklás: 1994 óta hivatásos nevelőszülő, 9 gyermeket nevel a férjével. Mindketten nyugdíjasok és mellette 
dolgoznak. A gyermekek közül 3 enyhe fokban sérült, tanulásukban akadályozottak, speciális iskolába járnak. 

Egy felnőtt lány, aki már kikerült a gyermekvédelmi rendszerből, szintén velük él, ő 50%-ban egészségkárosodott. A 
család Sándorfalván él egy 290 m2-es, 7,5 szobás házban, ami 1986-ban épült. Bevételi forrásuk a nevelőszülői díj, 
családi pótlék, nyugdíj mindösszesen 451.825 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: 41.075 Ft/hó. Kiadásaik közt a 
rezsin kívül gyógyszerköltség és hitel szerepel, összesen: 198.000 Ft/hó. Pályázati célként vegyes tüzelésű 
kazán és lapradiátor beszerelését jelölt meg a pályázó. A munkálatok a pályázati pénz elnyerése esetén 

várhatóan 2 hetet vesznek igénybe. 

40/2013 2013.11.28. 2.883.600,- Ft 40/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 
 

471/201
3 
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Indoklás: 16 éve nevelőszülő, jelenleg 9 gyermeket nevel egyedülállóként. A gyermekek közül 3 különleges 
nevelési igényű, ketten a kiskoruk miatt alanyi jogon, a 15 éves kamaszlány pedig viselkedési zavarai miatt. A 9 

gyermek korösszetétele változatos: csecsemőkorútól a kamaszig terjed. A pályázó telefonos tájékoztatás alapján 
még egy kamasz gyermek került hozzá, aki szintén speciális szükségletű.   A családi ház Körösladányban található. 
165 m2, 3,5 szoba. Bevételi forrásként nevelőszülői díj , családi pótlék szerepel,mindösszesen: 266.400 Ft/hó. Az 
egy főre jutó jövedelem:26.640 Ft/hó. Kiadásaiknál a rezsin kívül kollégiumi díj és hiteltörlesztés szerepel, 
összesen: 168.207 Ft/hó. A pályázó nyílászáró cserét és hőszigetelést jelölt meg pályázati célként. A ház külső 

szigetelése a kisgyermekek miatt indokolt. 

 

41/2013 2013.11.28. 1.941.261,- Ft  
41/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

476/201
3 

Indoklás: 2000 óta nevelőszülő, 2008 óta hivatásos nevelőszülőként tevékenykedik. Jelenleg 10 gyermeket nevel 

férjével. A gyermekek közül a 14 éves nevelt fiú sajátos nevelési igényű és ezenkívül egy 13 hónapos gyermeket is 
nevelnek. A ház Körösladányban található, 210 m2,7 szoba. Bevételi forrásuk a nevelőszülői díj, családi pótlék és a 
férje munkabére, összesen: 482.712 Ft. Az egy főre jutó jövedelem: 40.226/hó. Kiadásaik közt a rezsi mellett 
biztosítás, kollégiumi díj és albérleti díj szerepel összesen:129.014/hó Félévente 2 tandíjat is fizetnek a főiskolás 
gyerekek után. A Pályázó nyílászáró cserét és teljes épületszigetelést jelölt meg pályázati célként. A tervezett 

munkák nem engedélykötelesek, 2014 márciusában végre lehet hajtani. 
 

42/2013 2013.11.28. 3.033.990,- Ft  
42/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

508/201
3 

Indoklás:  
1999 óta nevelőszülő, férjével 7 gyermeket nevelnek, akik közül 3 különleges szükségletű: ketten enyhe 
fokban értelmi sérültek, a harmadik 22 hónapos. A család Szentgálon él egy 130 m2-es, 7 szobás családi házban, 
ami 1982-83-ban épült. Bevételük a nevelőszülői díj, családi pótlék és a férj munkabére összesen: 344.003 Ft/hó. 
A pályázó hőszigetelést és fűtéskorszerűsítést szeretne megvalósítani, mely várhatóan felére csökkentené a 

család a fűtésköltségeit. A munkálatokat 2014. márciustól április 21 tervezi végrehajtani. 
 

43/2013 2013.11.28. 60.000,- Ft  
43/Ö/2013 34/2013 kódszámon nyilvántartott 

szerződéses partner 
 

 

 

Rendszeres havi támogatott, karácsonyi juttatásra, és az éves gyógyszerköltségeikhez való hozzájárulás 
 

44/2013 2013.11.28.  Az Alapítvány 2013. évi költségvetési tervének a 
módosítása, csatolt melléklet alapján  
 

 

 
A Kuratórium az Alapítvány 2013. évi költségvetési tervét a csatolt módosítási javaslatnak megfelelően jóváhagyja.  

45/2013 2013.11.28.  Pályázatok feldolgozása  

A Kuratórium támogatja, hogy az Alapítványhoz 2013. december 28-ig beérkezett, 2013/III/1-3. kódszámú szociális 
pályázatok elbírálására 2013. évben, míg az ezt követően érkezett pályázatok elbírálására 2014. I. félévében 
kerüljön sor. 

46/2013 2013.12.18. 140 000 Ft  
 

46/2013 34/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 
 

1719/20
13 

Indoklás: 

Pályázó 37 éves feleségével együtt 3 kiskorú gyermeket nevelnek.  Pályázatában előadta, hogy orvosi műhiba miatt 
hallássérült lett. Nagy zajban dolgozott és évek óta a bal fülére hallókészüléket visel, jobb oldalon csak 
hallásmaradványa van. Fülének betegségére vonatkozó igazolásokat csatolta. Rehabilitációs ellátást kap, de 
mellette dolgozik, az üzemorvos engedélyével. Javasolt az új hallókészülék megvásárlása új illesztéssel. Felesége 
gyes-en van, gyermekeiket neveli 
Jövedelme nettó 123.997,- Ft (rehabilitációs ellátás, munkabér, gyes, családi pótlék), 24.799,- Ft,- Ft/fő/hó 
A segítséget hallókészülék vásárlásra kéri, ami még OEP támogatással is megterhelő számára. 

47/2013 2013.12.18. 410.000,- Ft 47/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1316/20
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 13 

Indoklás: 
Nagy Tamás 3 éves kisfiú képviseletében Néczin Marianna nyújtott be pályázatot. A kisfiú oxigénhiánnyal és 
agyvérzéssel született, emiatt a látóközpont, illetve idegrendszeri károsodás lépett fel nála. A gyógykezelése 

jelentős anyagi terhet ró a családra. Budapestre kell hordaniuk terápiás gyógykezelésre. A háziorvos az ajánlásában 
kifejti, hogy látványos változást a suit és az rtms terápia után észlelt a gyermeken. Ezek valamelyikére pályázik a 
család. Suit terápia/6 alkalom/408.000 ; RTMS terápia/9 alkalom/657.000 Ft. Orvosi ajánlást csatolta. 
Jövedelmük: nettó 198.734,- Ft, 66.445,- Ft /fő/hó. 
Pályázati cél: Suit terápia /6 alkalom/ 408.000; RTMS terápia /9 alkalom/ 657.000,- Ft. 

 

48/2013 2013.12.18. 100.000,- Ft  
48/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1370/20
13 

Pályázó szívműtéten esett át, emiatt jelenleg keresőképtelen, táppénzben részesül. A fizikai megterhelést kerülnie 

kell, jelentős  gyógyszeres kezelésre van szüksége. Szeretne visszamenni dolgozni, a munkahelye a lakhelyétől 10 
km-re van, melyet kerékpárral kell megtennie. Betegsége miatt ilyen jellegű megterhelést nem 
végezhet,jogosítványa nincs. Betegségéről az orvosi igazolás csatolva. Gyermekei 17 és 18 évesek, de tanulnak. 
Jövedelmük: Nettó 150.008,- Ft (munkabér, táppénz, családi pótlék, lakásfenntartási támogatás), 37.502,- Ft/fő/hó 
Elektromos kerékpárra pályázik aminek segítségével újra dolgozhatna. 

 

49/2013 2013.12.18. 480.000,- Ft  
49/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1908/20
13 

Indoklás: 
Pályázó háztartásában 31 éves fogyatékos és 13 éves mozgássérült, epilepsziás gyermek van, akit párjával 

gondoznak. Mindent megtesznek azért, hogy a fiatal felnőtt és a kiskorú gyermek betegségét javítsák, ill. szinten 
tartsák. a fiatal felnőttet édesanyja gyámsága alá helyezték. A 31 éves fiatal felnőtt dolgozik, könnyű fizikai munkát 
végez, közösségre van szüksége, Gödöllőre kell vinnie,  a kisebbiket pedig a helyi iskola után  mindennapi 
fejlesztésre, gyógytornára Aszódra.  A párja dolgozik, fejlesztésre pályázó viszi a lányokat, így a család számára a 
benzinköltség és a gyógytorna anyagi megterhelést jelent. A gondozási központ a pályázatban leírtakat igazolja és 
javasolja a család támogatását. 
Jövedelmük:  218.255,- Ft, 54.563,- Ft/fő/hó.  
A beteg fiatal felnőtt és beteg gyermek állapotának javításhoz szükséges utazási benzinköltségre pályázik a 
család. 

 

50/2013 2013.12.18. 90.000,- Ft  
50/2013 34/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

732/201
3 

Indoklás: 
Pályázó 59 éves, 29 éve él kerekesszékben. Idős édesanyjával él,ő  gondozza, mivel nem tudja magát egyedül 

ellátni. Édesanyjának egyre nehezebb az ő emelgetése. Közgyógyellátás keretében kapott kerekesszéket, de  az 
eltörött, újat nem kapott. A házukat nem tudták akadály mentesíteni alacsony jövedelmük miatt. Jelen pillanatban 
ideiglenesen kölcsönkapott egy kerekesszéket  a Baptista Szeretetszolgálattól. 
Jövedelme: Nettó 254.115,- Ft, 127.057,- Ft/fő/hó 

Egy masszívabb, kézi hajtású kerekesszékre pályázik, hogy önállóbban tudja vinni az életét.  
 

51/2013 2013.12.18. 145.000,- Ft  
51/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 
 

309/201
3 

Indoklás: 

Pályázó a soltvadkerti Egyesített Szociális Intézmény dolgozója a START munkaprogram keretében. Ahhoz, hogy 
továbbra is legyen munkahelye , egy szociális gondozó-ápoló tanfolyamot kell elvégeznie. A tanfolyam árát - 
100.000,- Ft -ot - munkaadója megelőlegezte azt, havi részletekben fizeti vissza. A képzéssel kapcsolatos vizsgadíj 
45.000 Ft.  (Ez a szociális intézmény igazolta.) A tanfolyam költségéhez kér segítséget. Férje évek óta nem tud 
dolgozni megváltozott munkaképessége miatt, 2010-től rokkantsági ellátásban részesül, 2 tanuló gyermeket 

nevelnek. A gyermekek gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat lakásfenntartási 
támogatásban részesíti a családot. 
 
Jövedelmük: 145.195,- Ft, 36.298,- Ft/fő/hó 

 
Szociális gondozó és ápoló végzettséget szeretne szerezni, hogy megtarthassa a munkahelyét. 
 

52/2013 2013.12.18. 250.000,- Ft  
52/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1293/20
13 
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Indoklás: 
A családban 8 kiskorú gyermeket nevelnek nehéz körülmények között. Rossz anyagi helyzetük miatt a lakás 

állagán nem tudnak javítani, felújítani. Az ingatlan 2001-ben épült, de a vállalkozó rossz munkát végzett, a 
nyílászárók nem záródnak rendesen. Áramszámla tartozásuk van, melyet törlesztnek és előrefizetős óra 
felszerelését kérték. 
(Gyermekjóléti Szolgálat ajánlja támogatásra a családot.) 
Jövedelmük: 225.482,- Ft, 22.548,- Ft/fő/hó 
Nyílászáró cserére és belső tatarozásra kéri az Alapítvány segítségét. 
 

53/2013 2013.12.18. 180.000,- Ft  
53/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1699/20
13 

Indoklás: 
Horváth János  25 éves, 6 éves kora óta küzd súlyos betegségeivel, több műtéten esett át.  Munkát nem tud 

vállalni, leszázalékolták (55% rokkant), de ellátást nem kap, hiszen betegségei miatt nem tudott ledolgozni 1095 
napot, így jövedelme 25.650,- Ft családi pótlék és kiegészítés. Rehabilitálása nem javasolt. A fiú betegségei miatt  

jelzálog hitelt kellett felvenni, mert így tudták csak a gyógykezelését megoldani, és hogy a kritikus helyzetekben 
mellette legyenek. Édesapja dolgozik egyedül a családban, édesanyja 3 órában takarít és pályázót ápolja.  
Legutóbb daganatos megbetegedéssel kezelték, Budapestre kell járnia kontrollra, amely további jelentős 
kiadásokat jelent.Jövedelmük: 193.300,- Ft, 48.325,- Ft/fő/hóHavi 30 ezer Ft, 180.000,- Ft/félév fedezné a 
betegséggel kapcsolatos költségeit. 

 

54/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft  
54/201334/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1701/20
13 

Indoklás: 
Pályázó 41 éves, genetikai izombetegséggel született, mozgássérült, teljes ellátást igényel. Édesapja meghalt, 

édesanyjával élnek együtt, ő ápolja, aki 62 éves és nehéz számára az emelgetés. Nagy szüksége lenne beteglift 
emelőre és akkumlátorra, valamint a meglévő kerekesszékének az akkumlátorára, mivel az nagyon meggyengült és 
lakáson belül is alig tud közlekedni. Ez évben a közgyógyellátását elutasították jövedelmi viszonyai miatt. 
Árvaellátást és rokkantsági ellátás, édesanyja rokkantsági és özvegyi járadékot kap, így a drága gyógyászati 
segédeszközök nagyon sokba kerülnek számára. 
Jövedelmük: 125.995,- Ft, 62.997,- Ft/fő/hó  
Betegemelőre és annak akkumlátorára, kerekesszékének akkumulátorra pályázikn ami jelentősen  javítaná 
az életminőségét. 

 
 

55/2013 2013.12.18. 220.000,- Ft 55/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 
pályázó 

612/2013 

Indoklás: 
Pályázó 2 gerincműtéten esett át, azóta folyamatos kezelésben részesül és járási nehézségei vannak. Lábai 

ödémásak, betegségével kell élnie élete végéig. Könyökmankóval járt be dolgozni, hogy megélhetésük ne kerüljön 
veszélybe. Jelenleg is támbottal jár, és nem szeretne kerekesszékbe kerülni. Ahhoz hogy állapota ne romoljon, egy 
digitális hullámmasszázs berendezésre lenne szüksége, amelyet a TB nem támogat, de háziorvosa ajánlja 
annak mindennapi használatát. Pályázó a családfenntartó, férjének is hasonló mozgásszervi betegségei vannak, 

rokkant. 2 tanuló gyermeket nevelnek. Mozgáskorlátozottak Százhalombattai Szervezetének a titkáraként segíti 
sorstársait. 
Jövedelmük: 156.319,- Ft, 39.080,- Ft/fő/hó 
Digitális hullámmasszázs berendezés megvásárlásához kéri az alapítvány segítségét. 

 

56/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft  
56/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 

pályázó 

 

576/2013 

Indoklás: 
Pályázó 20 éves, szüleivel él egy 50m2-es családi házban, amely felújításra szorul. Édesapját 2005-ben közúti 
baleset érte, hosszú rehabilitáció után, csak szociális segélyben és baleseti járadékban részesül. Romló egészségi 
állapota miatt elhelyezkedni nem tud, a rendszeres gyógyszerköltsége 5 - 6000,- Ft-ot tesz ki. Közlekedni a 
támogatással beszerzett mopeddel tud. 
Édesanyja születésétől kezdve mozgáskorlátozott, a vele született csípőficam miatt, kevés szolgálati ideje miatt 

rehabilitációs járadékban részesül, közgyógyellátást nem állapítottak meg a részére. Ö is állandó orvosi kezelésre 
jár.Pályázó nagyon jó eredménnyel végezte az általános és középiskolai tanulmányait, de szociális helyzete miatt 
továbbtanulni nem tudott, hiába nyert sikeres felvételit a főiskolára. Jelenleg a középiskolájukban indított 3 éves 

ápolói képzésre jár, ahol majd lehetősége lesz továbbtanulni, diplomát szerezni. A jelenlegi képzése ingyenes, de a 
gyakorlathoz szükséges ruházat megvásárlása is gondot jelent szüleinek. A továbbtanuláshoz nyelvvizsgára is 
szüksége lenne, amelyet nem tud megfinanszírozni. Mivel szülei szociális helyzetén alig tud változatni, így Ő 
lehetne, az, aki majd a segítségükre tudna lenni. 
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Jövedelmük: 61.250,- Ft, 20.417,- Ft/fő/hó 

 
Továbbtanuláshoz nyelvórákra, nyelvvizsgára és a jelenlegi tanulásához  munkaruházat vásárlásához kér 
támogatást.  

 

57/2013 2013.12.18. 270.000,- Ft 57/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 
pályázó 

 

1706/2013 

Indoklás: 
Pályázó 35 éves, 5 gyermeket nevel, ebből 3 tartósan beteg. (13 éves fiúnak  és a 15 éves lánynak  reflux 
betegsége, a 7 évesnek gerincferdülése és lúdtalpa van) Az édesanya súlyos szívbeteg, több, hosszú műtéten 
esett át, rokkantnyugdíjas. A pályázó és gyermekei betegsége miatt a gyógyszerköltségük magas. Férjének 

hosszú ideig tartó munkanélküliség után 2009-ben sikerült munkahelyet találnia, ahol jelenleg is dolgozik, de 
fizetésének 50 %-át levonják a munkanélküliség alatt felhalmozott adósság miatt. Az ez évi törvények miatt 

korlátozták az emelt családi pótlék folyósítását bizonyos betegségekre, így mind három gyermeknél ezt megvonták 
és megvonták a közgyógyellátásukat is. Emiatt a család gyógyszerköltsége nagyon megemelkedett. 
Pályázatában 22.179 Ft-ot jelölt meg  és ezen gyógyszerességét  orvos igazolta. 
Jövedelmük: 333.950,- Ft, 47.707,- Ft/fő/hó, a családgondozó igazolásával. 
Havi gyógyszerköltségeik finanszírozásához kéri az Alapítvány segítségét. 

 

58/2013 2013.12.18. 240.000,- Ft  
58/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 

pályázó 

 

1192/2013 

Indoklás: 
Pályázó 27 éves, özvegy rokkant édesanyjával és bátyjával él egy háztartásban. Bátyja daganatos betegsége 
miatt műszemet visel, folyamatos vizsgálatokra kontrollra kel járnia, a műszemét Budapesten cserélik, jelentős 

többletköltséggel jár. Pályázó is több betegséggel küzd, chron- és cukorbetegsége miatt diétát kellene tartania, de 
anyagi helyzetük miatt ezt nem tudják betartani. 2011-ben leukémiát állapítottak meg nála, csontvelő-átültetésre 
vár. Orvosi igazolása alapján állapota sokat romlott, javasolja a támogatását. 

Hármójuknak a betegsége miatt jelentős a gyógyszerköltségük és a betegségek miatti kiadásaik.  
Jövedelmük: 188.795,- Ft, 62.932,- Ft/fő/hó 
 A gyógyszerköltségek, betegséggel járó többletköltségek megfizetéséhez kéri az alapítvány támogatását. 

 

59/2013 2013.12.18. 134.000,- Ft 59/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 
pályázó 

 

1082/2013 

Indoklás: 
Pályázó egyedül neveli 4 kiskorú gyermekét, az élettársa, a gyermekek édesanyja elhagyta őket. A 

gyámhivatalnál az apa vállalta a gyermekek nevelését.  Az édesapa példamutatóan neveli gyermekeit az apai 
nagymama segítségével.  Pályázó lelkiismeretesen jár dolgozni, alkalmi munkákat is vállal gyermekei eltartása 
érdekében. Igyekszik az élettársa által hátrahagyott adósságokat is rendezni. Célja a házuk rendbetétele,  tetőének 
megjavítása, állagromlásának megakadályozása. A munkálatokat saját kezűleg végezné, így az igényelt összeg a 
tető javításának anyagköltsége.  
 
Jövedelme:209.138,- Ft, 41.828,- Ft/fő/hó, gyermektartást nem kap, az eljárás folyamatban van. 

 
 A tetőjavításhoz szükséges anyagköltségre kéri az Alapítvány támogatását. 

 

60/2013 2013.12.18. 700.000,- Ft  
60/201334/2013 kódszámon nyilvántartott 

pályázó 

 

1395/2013 

Indoklás: 

Pályázó 40 éves, körzeti, közösségi szakápoló, 2 gyermeket nevelnek férjével együtt.  Férjénél 2002-ben súlyos 
genetikai betegséget állapítottak meg, amely örökletes és 2 leányuk is örökölte a betegséget. Férjénél 2003-ban 
teljes vastagbél eltávolítást végeztek, rehabilitációs járadékot kap. 40%-os az egészségkárosodása, étrendje 
speciális. Leányaik 15 és 14 évesek, mindkét leánynál a vastagbelüket el kellett távolítani, sztómával élnek, 
étrendjük szintén speciális.  Az iskolában az órák látogatása alól felmentést kaptak, otthon, magántanulóként 
próbálnak haladni a tananyaggal. A lányok életét alapvetően meghatározza betegségük. Több tételből 
tevődnének össze a céljaik, jelenleg szociális bérlakásban élnek, melyet 3 évre kaptak meg, a 7. emeleten. Ha a 

lift nem működik, akkor a lányok nem tudnak megtenni olyan sok lépcsőt, nem tudnak kimozdulni.  
Jövedelmük: 218.605,- Ft, 49.721,- Ft/fő/hó. 
A gyermekeknek a piacképes szakma, diploma megszerzése lenne a cél, amely elősegítené, hogy 
betegségük miatt is fenn tudják tartani magukat, önálló életre legyenek képesek. A lányok otthoni 
taníttatása 50-70 ezer forintba kerülne havonta.  
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61/2013 2013.12.18. 200.000,- Ft  
Kódszám: 61/2013  kódszámon 

nyilvántartott pályázó 

 

1707/2013 

Pályázó 18 éves látássérült, kollégiumban lakik, azt otthonának tekinti. A Vakok intézetében tanult, de nagy 

elszántsággal és akarattal a látók szakközépiskolájába felvételizett, sikerrel. Tanárai méltányolják képességeit, 
kitartását, segítik őt a tanulásban. A vizsgáit jeles eredménnyel teszi le. Benyújtotta igényét egy vakvezető 
kutyára, amelyet 2014 januárjában meg is kap. A kutya nagyban segítené őt a mindennapi életben, közlekedésben, 

önálló életvitelében. A pályázót nagykorúsították, jövedelme a rokkantsági járadék és családi pótlék. Szülei nem 
segítik. Gondot jelent számára a kutya fenntartása, élelmezése. A kutyafogadására 10.000,- Ft induló összegre, és 
a kutya élelmezésre havonta 24.598,- Ft-ra lenne szüksége. 
Jövedelme: 52.700,- Ft családi pótlék és rokkantsági ellátás 
Vakvezető kutya fenntartásának a költségeihez kéri az alapítvány támogatását. 

 

62/2013 2013.12.18. 600.000,- Ft Kódszám: 62/2013/kódszámon 
nyilvántartott pályázó 

 

1721/2013 

Indoklás: 
Pályázó édesanya,  lánya nevében pályázik. Adrienn progresszív neurológiai betegsége 7 éves korában kezdődött 

szorongással, beszédzavarral, bizonytalan járással. 2005-től fokozódó látászavar jelentkezett, mely mára már a 
látás elvesztését okozta. 2007-től epilepszia miatt, gyógyszeres terápiát kap. Az elmúlt években számos 
kivizsgálás történt, de állapota tovább romlott. Jelenleg önállóan nem járóképes, önmagát ellátni nem tudja, nem 
szobatiszta, súlyosan lesoványodott lány. Napi rendszerességgel történő állítása, mind a megfelelő bélműködés, 

mind a csontok mésztartalmának megőrzése érdekében elengedhetetlen lenne, de ezt az édesanya segítő eszköz 
nélkül már nem tudja megoldani. Az anya 7,5 éve nem dolgozik, fizetés nélküli szabadságon van, de ha 2013. 

december 31-e után nem tud visszamenni, dolgozni, megszűnik a munkaviszonya. Lánya 24 órás felügyeletet 
igényel, emiatt az anya, ápolási díjat kap, ami netto 34.500,- Ft. Férje minimálbérért dolgozik, jövedelmük  a 

családi pótlékkal egészül ki. Családi házuk fűtése 210-230 ezer Ft a téli időszakra. A családi autó fenntartása is 
Adrienn szállítása miatt, elengedhetetlen. Az édesanya a pályázatban többfajta megoldási lehetőséget is felvázolt, 
ezek közül a legmegvalósíthatóbb a járássegítő szerkezet megvásárlása, melyet a tb nem támogat. Ez a 

szerkezet biztonságosan tartaná a lányát, erősödnének az izmai. A járássegítő szerkezet ára: 600.000,- Ft. Ennek 
megvásárlásához kéri az Alapítvány segítségét. 
Jövedelmük: nettó 122.005,- Ft, egy főre jutó jövedelem: 40.668,- Ft/fő/hó  
Járássegítő szerkezet megvásárlásához kéri az alapítvány támogatását. 

63/2013 2013.12.18. 130.000,- Ft 63/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 
874/2013 

 Indoklás: 
A pályázó apa 11 éves kisfia nevében pályázik. A fiúnál 2009-ben izomsorvadást diagnosztizáltak. 

Mozgáskészsége folyamatosan romlik. Jelenleg még képes önállóan járni, de nagyon fáradékony. Bence most 
5.osztályos. A helyi általános iskolában sokat segítenek neki, hogy tanulmányait rendszeresen, nappali oktatás 
keretén belül végezhesse. Földszinti tantermet kapott az osztálya, mivel Bence nem tud lépcsőzni. Sajnos az 
informatika tanterem az emeleten található, így azon Bence nem tud részt venni. Szakértői vizsgálat 
megállapította, hogy Bence finommozgásai is károsodtak, ezért kézzel írni nem tud. Írásbeli feladatait 
számítógépen tudná elvégezni. Ehhez szükségük van egy laptopra a fiúnak, ami 130.000 Ft-ba kerül. 
 
A család jövedelme az apa munkabére, az anya pedig ápolási díjat kap. Összesen 106.520,- Ft/hó a családi 
összjövedelem, 35.507,- Ft az egy főre jutó összeg havonta. 

 
Laptop megvásárláshoz kéri az alapítvány segítségét. 

64/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft  
64/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

99/2013 

Indoklás: 

Pályázó 58 éves, 2006-ban a lakását kisebbre szerette volna elcserélni, mivel édesapja meghalt, és egyedül nem 
tudta fenntartani. A csere lebonyolításának folytán lakásmaffia áldozatává vált, bírósági tárgyalás lett belőle, a csaló 
börtönbe került, a pályázó részére a bíróság megítélte a jogos kártérítést, de soha nem tudták a csalón behajtani. A 
történtek miatt hajléktalanná vált, egészsége megromlott, daganatos és egyéb betegségei  lettek (orvosi 

igazolása alapján méh, emlő, pajzsmirigy, szem, máj, asztma és cukorbetegsége van.), állandó orvosi kezelésre jár. 
Jelenleg a szobabérlők házában 12 m²-es helyiségben lakik, melynek havi bére 31.000,- Ft. Szeretné beadni a XV. 
ker. Önkormányzathoz a pályázatát lakásra, mivel a lakás nem egészséges. Háztartási gépei régiek, elromlottak, 
szüksége lenne mosógépre, porszívóra és hűtőszekrényre, de nem tudja megvásárolni azokat.   A családsegítő 
szolgálat javasolja a támogatását, rendszeresen állástkeres, de életkora és betegségei miatt nem talál munkát. 
Néha kisgyermekekre szokott vigyázni, hogy be tudja fizetni a lakásbérlőkhöz a bérleti díjat. 
A jövedelme 22.800,- Ft, aktív korúak ellátása.   
Háztartási gépeinek pótlásához, hűtő, porszívó mosógépre kér támogatást az alapítványtól. 
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65/2013 2013.12.18. 240.000,- Ft 65/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1849/2013 

Indoklás: 
Pályázó egyedülálló anya, két gyermeket nevel, akik közül a legkisebb, 4  hónapos dongalábbal született. 

Édesanyjával és testvéreivel él egy háztartásban. Édesanyja minimálbérből tartja el a másik két testvérével együtt. 
A gyermeket rendszeresen viszi Budapestre gipszelésre. A gyermek állapota miatt az utazást tömegközlekedéssel 
nem tudja megoldani. A szükséges gyógykezelésekre való utazást Budapestre már finanszírozni nem képes, anyagi 
segítséget sehonnan nem kapnak, mivel annak lehetséges formáit már kimerítették. Előreláthatólag  még kb. 6 
hónapig kell szakrendelésre járniuk, havi 2 alkalommal, A gyógytorna, műtét, szállítási költségek havonta mintegy 
20.000,- Ft-ba kerül.  
Bevétele: 86.185,- Ft, 28.728,- Ft/fő/hó (GYES és a családi pótlék) 
Gyermekének gyógyíttatásához kéri az alapítvány támogatását, 1 évre számítva. 

 

66/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 66/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1542/2013 

Indoklás: 

Pályázó feleségével, lányával és lányának két gyermekével él egy háztartásban. A 26 éves lányát, Máriát 2010 óta 
gondozzák, ugyanis egy rutinműtét közben fellépő keringés összeomlás okozta szövődmény, az  ún. éber kóma 
állapotában van. Egészségkárosodása 95%, amit orvos szakértői vélemény támaszt alá. Gyomorszondán 

keresztül táplálható, légzését légcsőkanül biztosítja. Teljes, speciális ápolásra szorul.  
Speciálisak a  gyógyszerei, a fekvőhely, az agregátor nélkülözhetetlen az esetleges áramszünet esetén, a 
váladékok leszívása miatt. 
A család  havi jövedelme: ápolási díj, családi pótlék, fogyatékossági támogatás, összesen 91.570,- Ft, az egy főre 
jutó jövedelem: 18.314,- Ft /fő/hó. 
A beteg édesanya ápolásához szükséges speciális gyógyszerek, segédeszközök megvásárlásához kéri az 
alapítvány támogatását.  

 

67/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft  
67/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

1563/2013 

Indoklás: 
Pályázó 17 éves, nyirokcsomó daganatos beteg. Szüleivel és két testvérével él egy háztartásban. Bátyjáról és 
nővéréről is kiderült, hogy mindketten daganatos betegek. Gyógyszerköltségük kiemelkedően magas, így 

számláik kifizetésével el vannak maradva. Ezenkívül a téli tüzelőt sem tudták megvásárolni, az elmaradt számlák 
összege. 50.204,- Ft. 
A család jövedelme a két szülő és a nagyobbik lány munkabére, ami családi pótlékkal egészül ki, összesen: 
378.722,- Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: 75.744,- Ft/fő/hó. 
 Elmaradt számláik kifizetéséhez, illetve a téli tüzelő megvásárlásához kér segítséget. A téli tüzelő 280.000,- 

Ft-ba kerül. 
 
 

68/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft  
68/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

1503/2013 

Indoklás: 
Pályázó szív transzplantáción esett át ez év januárjában, édesapjával ketten élnek egy háztartásban. A műtét 

után szükség volt a ház átalakítására, egy ún. steril szoba kialakítására, melyet el is végeztek. Az elkövetkező 15 
hónapban a további gyógykezelés kb. 300.000,- Ft kiadást fog még jelenteni a családnak. Önerőből a költségek felét 
tudják finanszírozni, a fennmaradó részre kérik a segítséget. 
Jövedelmük az apa munkabére, családi pótlék, rokkantsági járadék, összesen: 154.306,- Ft, 1 főre jutó 
jövedelem: 52.715,- Ft/fő/hó. 
Tanulmányai befejezéséhez, illetve orvosi kezelésre való utazásra kéri az Alapítvány segítségét.  

 

69/2013 2013.12.18. 195.000,- Ft 69/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 965/2013 

Indoklás: 
Pályázó 76 éves idős asszony  egyedül él egy önkormányzati bérlakásban. Lánya tragikus körülmények közt 
hunyt el idén áprilisban, félmilliós adósságot hagyva maga után. Ezzel az idős asszony lakhatása került 
veszélybe. Önkormányzattól semmilyen támogatásban nem részesül, relatíve magas nyugdíja miatt. A 

hátralékokat rendszeresesen fizeti, de az összeg még így is tetemes. 12 éves unokájával szoros érzelmi kapcsolata 
van, a vele való  kapcsolattartás szükségessége miatt, nem szeretné lakását  elveszíteni. A Családsegítő 
Szolgálattal együttműködik, tőlük kapott ajánlást is.  A hátralékok a következők: önkormányzati bérlakásban 
felhalmozott lakbér és víztartozás: 193.694,- Ft, gázdíj tartozás: 159.231,- Ft, temetési költség: 160.300,- Ft,  

Provident, Instrum Justitia: kb. 70.000,- Ft.  
Jövedelme csak a nyugdíja, ami 140.820,- Ft/hó.  
A lakbértartozás rendezésére kéri az Alapítvány segítségét. 

 

70/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 70/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 777/2013 
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Indoklás: 
Pályázó hasnyálmirigyrákkal küzd, mely már áttétes. Nyugdíjas édesanyjával él. Az orvosi kezelések, speciális 
táplálkozás, utazás költségei anyagilag megterhelőek számára. Speciális étrend kiegészítőket kell fogyasztania 
(deutérium mentes víz, gyógy gomba), ami havi 140.000,- Ft-os költséget jelent. Orvosi javaslatra 3 hónap időtartam 
van előírva, ez 420.000,- Ft, sajnos ezt már a család nem tudja finanszírozni. 
Bevételük: édesanyja nyugdíja, a pályázó pedig táppénzt kap, ez mindösszesen bruttó 183.913,- Ft/hó. 
A betegségével kapcsolatos étrend kiegészítők megvásárlásához kéri az Alapítvány segítségét. 
 

71/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 71/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1824/2013 

A pályázó özvegy apa, feleségét tragikus hirtelenséggel veszítette el idén.  4 kiskorú gyermek felnevelése 

maradt az apára. A legnagyobb gyermek 5 éves, a legkisebb 10 hónapos, emiatt az apa dolgozni nem tud, ő kapja a 
GYED-et, családi pótlékot, árvasági ellátást.  Sajnos minden megtakarított pénzüket a temetés vitte 
el.Összjövedelmük 215.850,- Ft, az egy főre jutó jövedelem: 43.170,- Ft/fő/hó.Váratlan élethelyzete és kiadásai 
miatt felmerülő többletköltségeire, rezsiköltségre, étkeztetésre, ruházkodásra kéri az alapítvány 
támogatását. 

 
 
 
 
 

72/2013 2013.12.18. 180.000,- Ft 72/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1042/2013 

Indoklás: 
A pályázó egyedül neveli két gyermekét. A kisebbik fia 20 éves, most kezdte az egyetemet, akinél áttétes 
daganatos betegséget diagnosztizáltak a nyár folyamán. A fiú betegsége miatt sokat kell Budapestre járniuk 

kezelésekre, illetve a rendszeres gyógyszerköltségek és utazások anyagilag nagyon megterhelik a családot. A 
nagyobbik fiú álláskereső. A gyógyhatású készítmények ára 179.400,- Ft-ba kerülne, amely jelentősen javítana az 
egészségi állapotán.  
Jövedelmük az anya munkabére, nettó 56.000,- Ft, munkáltatói igazolással, a férj által fizetett 20.000,- Ft 
gyerektartásdíj, férj nyilatkozatával igazolva. Összes jövedelmük 76.000,- Ft/hó, nettó 25.333,- Ft/fő/hó. 

A magas költségű, orvos által ajánlott, gyógyhatású készítmények megvásárlásához kéri az alapítvány támogatását. 

73/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft  
73/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

117/2013 

Indoklás: 
Pályázó egyedül álló 58 éves, egészségi állapota megromlott, rokkant. 2013 tavaszán kórházi kezelésen esett át, 

ezzel összefüggésben nehéz anyagi körülmények közé került. 2009 óta súlyosbodó magas vérnyomása betegsége 
miatt  szemtrombózis alakult ki nála. A 2013-as kezelés során a teljes vakságot sikerült megelőzni, a  bal szeme 
azonban tönkrement, a jobb szeme is erősen károsodott. Ilyen állapotban munkát sem talál. A gyógyszereinek 

költségeit csak éhezés árán tudja előteremteni.  A hiteleit folyamatosan törleszti, melyet aktív keresőként vett fel. 
Közgyógyellátásban nem részesül, a havi gyógyszerkiadása 20.000,- Ft, a közüzemi számlák díja 30.000,- Ft, a 
havi törlesztő részlete 22.000,- Ft. A kórházi kezelése után előírt gyógyszerek előírásszerű szedésével jelenlegi 
egészségi állapotán javítani tudjon, illetve a további romlást megakadályozza. 
Jövedelme: 71.950,- Ft rehabilitációs ellátás, melyet NYUFIG igazolással igazolt.  

Gyógyszereinek megvásárlásához kéri az alapítvány támogatását.  
 

74/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 74/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 966/2013 

Indoklás: 
Pályázó tavaly veszítette el férjét autóbalesetben, tragikus hirtelenséggel, 3 kiskorú kislánnyal özvegyen 

maradt. Az apa halálával megélhetésük veszélybe került. Pályázó ez évben fejezte be felsőfokú tanulmányait ezalatt 
az idő alatt gyermekeit nevelte. 2009-ben vásároltak Kistarcsán egy házat, amelyhez 13.600.000,- Ft hitelt kellett 
felvenniük, törlesztő részlete 99.170,- Ft havonta. Ekkor a férjnek jövedelmező állása volt, nem okozott gondot a 
törlesztő részlet fizetése. A ház 4/5 részét a gyermekek örökölték, így értékesíteni sem tudja, de a hitelre adóstárs 
lett. Mindent megtesznek  azért, hogy lakás terheiket fizessék, annak költségeit minimalizálják,  ezért a drága 

gázfűtés helyett cserépkályhás fűtést szeretnének, de ehhez átalakítás szükséges.  
Jövedelmük a családi pótlék, özvegyi nyugdíj, árva ellátás, gyermeknevelési támogatás, 81.012,- Ft/fő/hó. 
A cserépkályha megépítéséhez kéri az Alapítvány támogatását. 

 

75/2013 2013.12.18. 200.000,- Ft  
75/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

964/2013 

Indoklás: 
A pályázó és férje két gyermekükkel együtt nagyon nehéz körülmények között él. A kisebbik fiú gerincműtétje  
miatt, nehéz helyzetbe került a család. A gyermekkel évente kétszer kell menniük Pécsre kontrollra. Az anyának 
2012-ben csukló felett csonkolták a kezét. Speciális kezelésekre jár, viszont állapota azóta is romlik. Az 

utazások és a rendszeres gyógyszerköltség anyagilag is még inkább megterhelte a családot.  El vannak maradva a 
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közös költséggel, emiatt az anya nyugdíját letiltás terheli. Jövedelme csak az apának van, ő dolgozik szintén letiltják 
a bérének egy részét. Az anya rokkantsági ellátásban részesül, egy gyermek után családi pótlékot kap. 
Összjövedelmük: 123.364,- Ft/hó. Egy főre jutó összeg: 30.864,- Ft/fő/hó.   
Az anya saját betegsége, illetve gyermeke betegsége miatti többletkiadásokra, hátralékaik rendezésére kéri 
az Alapítvány segítségét.  

 

76/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft 76/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 
740/2013 

Indoklás: 
Pályázó 61 éves gerincbeteg özvegyasszony, egyedül él. Mozgásszervi és hallószervi problémái vannak, 60%-
os rokkant. Állandó kórházi kezelés és további térdműtét sorozat vár még rá. Gyógyszerköltsége 14.000,- Ft/hó, 

amely nagyon megterhelő a számára, ezt igazolta a családi háziorvos. Állapotán egy hallókészülék javítana, amely 
124.000,- Ft-ba kerül. Jövedelme az átmeneti járadék és a lakástámogatás, összesen 47.495,- Ft.  
Hallókészülék megvásárlásához kéri az Alapítvány támogatását.  

77/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft  
77/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

122/2013 

Indoklás: 
A támogatásra javasolt személy 2011-ben baleset következtében deréktól lefelé lebénult, mozgáskorlátozottá 

vált. Párja - Szabó Tünde - tartósan munkanélküli. Mindketten Albertirsától nem messze élnek, tanyán. A 
mozgáskorlátozottság mellett anyagi nehézségeik is vannak, létfenntartással küzdenek. Istvánnál a bénulás során 
nagyfokú idegrendszeri sérülés alakult ki, végtagjai görcsben állnak a végtagmerevség miatt és ez nagyfokú 
fájdalommal jár. Az elfekvés és a kezelések hiánya miatt gyors leépülés veszélye áll fent. Célszerű lenne a fejlesztő 
eszközök használata, sokat segítene a rehabilitációs kezelésében, egészségi és életminőségi állapotának 
javításában. Ennek érdekében szüksége lenne egy Terramagon +7 mágnesterápiás készülék és egy felállító 
kerekesszék, valamint egy  bipolár lámpa, ami polarizált fénnyel beindítja az öngyógyító folyamatokat a 
szervezetben. A fürdőszoba és a lakókörnyezet is felújítást illetve átalakítást igényelne. A mágnes terápiás 
készülék ára: 79.900 Ft, használt felállító kerekesszék ára: 300.000-400.000 Ft között. Az akadálymentesítés 
250.000 Ft-ba kerülne a kőműves árajánlata alapján. A Bipolár lámpa ára: 47.405 Ft.  
Jövedelmük: 60.450,- Ft a Pályázó rokkantsági ellátása, valamint ápolási díj 26.550,- Ft, mely összesen 87.000,- 
Ft 
 A fent felsoroltak bármelyikének megvásárlásával nagyban javulna a Pályázó állapota. 

 

78/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 78/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 481/2013 

Indoklás: 
Takács Sándorné érdekében a családgondozó nyújtott be pályázatot, aki 3 kisgyermeket nevel és 2008-ban - 31 
évesen - emlődaganattal műtötték, majd 2010-ben agy, tüdő és csontáttétek is keletkeztek. Kemo és 

sugárterápiában részesült, többszöri kórházi kezelés alatt állt.  
Az akkor 11 hónapos kisfia kisebb agyvérzést kapott, emiatt mozgásszervi fogyatékos lett, fejlesztésre kell 

vinni. A férje ápolási díjon van, mert felesége nem tudja ellátni magát és családját, különösen a beteg gyermeket. 
Kérelmező gyermek érdekében, aki jövőre megy iskolába, a fejlesztő pedagógus által javasolt eszközök 
megvásárlásához kér segítséget.  

 
Jövedelmük 186.470,- Ft, 37.294,- Ft/fő/hó, amely rokkantsági nyugdíj, családi pótlék ás ápolási díjból áll.  

 
Beteg gyermekének fejlesztésével kapcsolatos többletkiadásokra, illetve az édesanya betegével 
kapcsolatos táplálék kiegészítőre kéri a pályázó az alapítvány támogatását. 

79/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft  
79/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

1093/2013 

Indoklás: 
Piroska 6 éves, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki veleszületett gerincbetegségben szenved. Szüleivel 

és 4 testvérével él. A kislány születése óta rendszeres orvosi vizsgálatokra jár, idén tavasszal műtötték a gerincét. 
Piroska rendszeres, folyamatos egészségügyi ellátása elengedhetetlen. Az elsődleges cél, hogy a műtétek és a 
szakszerű kezelések segítségével elmúljon a hátfájása és visszanyerje teste terhelhetőségét, ezáltal 
kortársaival azonos értékű életet élhessen. Lakhatási körülményeik rosszak, nem tudják megfelelően 

karbantartani a házat, a nyílászárók korszerűtlenek, külső belső tatarozásra szorul a ház.  Benzinköltséggel, 
élelmiszerköltséggel, külső-belső munkálatok során felhasznált anyagköltséggel el tud számolni a család. 
Havi összjövedelmük: 230.000 Ft, ebből 38.000 Ft/fő/hó az egy főre jutó összeg.  
A család 150.000 Ft-os egyszeri támogatást szeretne a kislány gyógykezelésének költségeire, illetve a ház 
tatarozására. 

 

80/2013 2013.12.18. 100.000,- Ft  
80/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

1178/2013 
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Indoklás: 
A támogatandó édesanya egyedül neveli középsúlyos értelmi fogyatékos lányát, akinek egyben gondnoka is. 

Férje meghalt. Az édesanya hosszú ideje krónikus beteg. Összjövedelmük a rokkantsági ellátás, mely 82.800 Ft. Az 
édesanya krónikus betegsége miatt, sokat tartózkodik rövid időre kórházban. Tavasz óta nem működik a 
mosógépük, ezért  a mosás komoly nehézséget jelent a beteg édesanyának. A családnak nagy szüksége lenne 
egy mosógépre, mely könnyítene az életükön.Jövedelmük: 82.800,- Ft, 41.400,- Ft/fő/hó az egy főre jutó 
összeg. Támogatandó cél a mosógép beszerzése. 

 

81/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 81/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 67/2013 

Indoklás: 

Pályázó a SzocioNet Egyesített Szociális Gyermekjóléti Intézmény munkatársa Varga Edit érdekében nyújtott be 
pályázatot, aki két éve van kapcsolatban a családdal. 

Varga Edit egyedül neveli két (12 és 14 éves) gyermekét. A nagyobbik gyermeke ritka, kötőszöveti gyengeség 
betegséggel született, amely miatt egyik szemére szinte megvakult, a másikkal is gyengén lát. Betegsége miatt 
nagyon magasra nőtt (190 cm), gyengék az ízületei és az izomzata. Hamar elfárad, hosszabb távon nem tud 
gyalog közlekedni. A betegség legsúlyosabban a szívére hatott ki, új szívet is kapott. A transzplantáció után 

számos komplikáció léptett fel, a szíve mellett rosszindulatú daganat keletkezett. A gyermek Budapestre került 

kórházba, az édesanyának is a gyermeke mellett kellett lennie. 
A gyermek betegségei, a sok kiadás miatt az Eszközkezelő értékesítette a lakásukat, amelynek részleteit nem 

tudták fizetni, ugyanis a gyermek szervátültetésénél feltétel volt a külön steril szoba biztosítása. A rezsiköltséget, a 
bérleti díjat nem tudták fizetni. A gyermek állapota miatt az eddig dolgozó édesanya  nem tud munkát vállalni. A 

gyermeket szondán táplálják speciális tápszerrel, jelenleg kórházban van, tervezik, hogy hazaadják, steril 
körülmények közé és 24 órás felügyelet szükséges részére.  A másik gyermeknek indul az iskola, akinek 

nevelésében a nagymama segített 
Az Önkormányzattól és más Civilszervezettől kapott támogatás nem elegendő, hogy a család megéljen és képesek 

legyenek megoldani a beteg gyermek ellátását. Ajánlólevelet csatolt, amelyben javasolják a család támogatását.   
Pályázati célként a gyermekének betegségével kapcsolatos többletköltségekre kéri az Alapítvány 

támogatását. 

 

82/2013 2013.12.18. 200.000,- Ft 82/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 
158/2013 

Indoklás: 
Pályázó által ajánlott édesanya egyedül neveli öt gyermekét egy szabolcsi kis faluban. Férje 8 éve, súlyos 
betegségben hunyt el.  A legidősebb 20 éves gyermek, tavaly végezte el az általános iskolát, kicsi kora óta sajátos 
nevelésű, 40 %-os egészségkárosodott, enyhe, mentális retardációja miatt. A szomszéd városban, Balkányban, a 

Kihívással Élők Nappali Intézményébe jár, jövedelme nincs, testvérei iskolásak. Az édesanya minden telhetőt 
megtesz gyermekei beilleszkedéséért, a gyerekek ruházata a lakás berendezése egyszerű, de tiszta. Ha lehetősége 
van alkalmi munkát vállal, engedéllyel fát gyűjt télire. Víz nincs bevezetve udvarról hordják a szükséges mennyiségű 
vizet. Hűtőszekrényük évek óta nincs, a régi keverőtárcsás mosógépük is kilyukadt, rossz. 
Az édesanya semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, a gyermekek után járó családi pótlékból és árvasági 
ellátásból tartja fenn magát és családját, ez az összeg havi 148.800,- Ft.  
Hűtőszekrényre és mosógépre kérik az Alapítvány támogatását. 

83/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft  83/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 15/2013 

Pályázó 21 éves gyermeke súlyos daganatos beteg, művégtaggal él. 2011-ben kezdődött a betegsége, több 

kórházba kellett vinni, több műtéten, kemoterápián esett át. A fiatal felnőtt betegsége nagy anyagi terhet ró a 
családra, mert mindent megtesznek felépüléséért. Az édesanya dolgozni nem tud mellette, mert 24 órás 
felügyeletet kíván. Már ott tartanak, hogy a legalapvetőbb dolgokat sem tudják megvásárolni, gyermeküknek az 
ajánlott gyógyító vizet, amely havonta 120.000,- Ft-ba kerül. A tartalékaikat felélték, a kezelések elhúzódnak. 
Jövedelemként 26.550,- Ft ápolási díjat igazolt. 
Gyermekük betegsége miatti többletkiadásaikra, PREVENTA ivóvízre, az édesanya budapesti 
szállásához, amíg a gyermeke kórházi kezelést kap, kérik az Alapítvány támogatását. 

84/2013 2013.12.18. 200.000,- Ft  
84/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 

 

1356/2013 

Indoklás: 
Szabó István helybeli lakó, Harmati Gyuláné képviseletében nyújtott be pályázatot. Harmati Gyuláné autóimmun 
betegségben szenved, mely miatt le is százalékolták. A betegség azzal jár, hogy a fejbőrön, a háton, arcon sebek 
keletkeznek. A betegség nem gyógyítható, csak szinten tartható, napfénnyel nem érintkezhet. Magatehetetlen 
édesanyját ápolta öt éven keresztül, majd annak halála után testvérét ápolja, aki születése óta értelmi 
fogyatékos, 2012-ben testvére mindkét lábát amputálták. A betegsége, családi leterheltsége ellenére 

példaértékű munkát végez lakhelyén. Értelmi sérült gyermekekből és felnőttekből álló csoportot szervezett, akiknek 
évente különböző programokat szervez. Alacsony jövedelme miatt gondot okoz számára a tüzelő és a meleg ebéd 

megvásárlása, amelyet az Idősek klubjában lehetősége lenne befizetni. (havi szinten 10.000,- Ft-ba kerülne. A 
betegségének szinten tartásához, fényvédő krémet kellene használnia, de nem tudja megvásárolni, ugyanis a 
közgyógyellátási igazolványra ez nem biztosított.  
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Jövedelme: 34.730,- Ft rokkantsági ellátás. 
Meleg ebéd befizetéséhez, fényvédő krém megvásárlásához kéri az alapítvány támogatását a pályázat 
benyújtója, Harmati Gyuláné érdekében  

 

85/2013 2013.12.18. 150.000,- Ft 85/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 1890/2013 

Indoklás: 
Szabó Pál képviseletében a helyi  családgondozó  nyújtott be pályázatot. Szabó Pál egyedül élő daganatos beteg, 
aki sztómával él, közgyógyellátásra nem jogosult. A betegségével kapcsolatosan különböző egészségügyi, 
tisztasági csomagot 2 havonta kell beszereznie. Időközben betegsége súlyosbodott, áttétessé vált. Kemo- és 
sugárterápiára Miskolcra kell beutaznia. A beteg 70 szeres önkéntes véradó volt betegsége előtt. Betegsége 

ellenére igyekszik aktív életet élni, de a betegsége és annak szinten tartása jelentős összegbe kerül.  
Jövedelme: 59.000,- Ft/fő/hó, ebből a lakáshitele havonta 25.000,- Ft. 
A betegsége miatti eszközök beszerzésének finanszírozásához kéri az alapítvány támogatását. 

 

86/2013 2013.12.18. 300.000,- Ft 86/2013 kódszámon nyilvántartott pályázó 688/2013 

Indoklás: 

Pályázó Lantos Evelin érdekében nyújtott be pályázatot, aki 30 éves és 100%-os rokkant, veleszületett láb 
deformitás miatt. Édesanyjával és 3 éves kisfiával élnek egy háztartásban. A támogatásra javasolt személy 
mozgássérültsége miatt, otthon végezhető munkát keres, kevés eséllyel. A gyermekgondozási segélye lejárt, így 
még álláskeresési járadékot sem kap, édesanyja jövedelméből és az emelt szintű családi pótlékból tartják fenn 
magukat. Társasházban laknak, és a lakók egy része nem fizette a közös gázszolgáltatást, emiatt a szolgáltató 
leszerelte a gázdíj mérőórát. Lantos Evelinék - nehézségek árán ugyan - de mindig fizették. Azért hogy ne legyenek 
kiszolgáltatott helyzetben, egyedi fűtés kiépítésében gondolkodnak, de erre nincsen megtakarított pénzük.  
Jövedelmük: nettó 96.082,- Ft, édesanyja jövedelme és családi pótlék, az egy főre jutó jövedelem: 32.007,- 
Ft/fő/hó. 
Hűtő-fűtő klímaberendezésre lenne szükségük, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a többi nem fizető 
lakótársnak. 

  
 
 
 


