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HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. ÉV.
KÓDSZÁMMAL
Határozathozatal
dátuma:
1/2014

2014.03.07.

Kiutalt összeg

Támogatott neve és címe:

509.250,- Ft
Kódszám: 1/2013/I/1

Pály.
sz.
1/2013/
I/1

Indoklás:
A pályázót 2013. I. félévétől támogatja az Alapítvány. Az ösztöndíjas szerződésben foglaltaknak
maradéktalanul eleget tett. A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar pénzügyi
és számviteli szakán II. évfolyamos hallgató. A képzése önköltséges, mivel közgazdasági képzés csak ebben
a formában indult. Képzési ciklusa 7 félév. Lezárt 2013 II. félévi súlyozott átlaga: 4,19. Évek óta részt vesz a
Teörek Aladár gépíró versenyen, ahol jó eredményeket ért el, idén a Tudományos Diákkör Konferencián szeretne
részt venni. Szaktanárai jó ajánlást adtak ki róla.
Szociálisan rászorult, édesapja rokkantnyugdíjas, édesanyja munkanélküli. Édesapja rehabilitációs ellátásban
részesül, aminek összege: 33.655,- Ft/hó; édesanyja aktív korúak ellátását kapja, ami 22.800,- Ft/hó.
Önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesülnek, ez 59.00,- Ft/hó.
Jövedelmük összesen: nettó 62.355,- Ft, az egy főre jutó jövedelem 20.785,- Ft/hó. Szociális helyzetére
tekintettel a Hodászi Polgármesteri Hivatal Márkot gyermekvédelmi kedvezményben részesíti.
Tanulmányai folytatásához, annak költségeihez kéri az alapítvány támogatását.

2/2014

Igényelt támogatás:

509.250,- Ft

Javasolt támogatás:

509.250,- Ft

2014.03.07

300.000,- Ft

(tandíj: 181.000,- Ft/félév; tankönyv: 20.000,- Ft /félév; kollégium:
108.250,- Ft/félév; megélhetés, bérlet: 200.000,- Ft/félév)
Kódszám: 2/2013/I/1

2/2013/
I/1

Indoklás:
A pályázót 2013. I. félévétől támogatja az Alapítvány. Az ösztöndíjas szerződésben foglaltaknak
maradéktalanul eleget tett. A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának Nemzetközi
Tanulmányok szakán II. évfolyamos, önköltséges hallgató. Az elmúlt 2 félév tanulmányi eredménye: 4,6 és
3,75. Angol és olasz nyelvből közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Pályázó aktívan vesz részt az
egyetemi életben, így tagja egy szakmai jellegű diákszervezetnek, és az egyetemen belül alakult szakmai
csoportoknak. A tavalyi évben OKJ-s képzésen is részt vett, ahol utazás ügyintézői szakmát szerzett, majd erre
épülő rendezvény és konferenciaszervező képesítést is szerzett.
Édesanyja egyedül neveli két testvérével együtt, édesapja balesetben váratlanul elhunyt. Egyik testvére
tartósan beteg. A nyári szünetekben mindig vállal diákmunkát, így enyhítve a tanulásával járó többletkiadásokat,
de a magas tandíj megfizetése így is gondot okoz a családnak.
Jövedelmük nettó 289.293,- Ft (nettó munkabér, özvegyi nyugdíj, családi pótlék, árvaellátás) Az egy főre jutó
jövedelem nettó: 72.323,- Ft/fő/hó.
Tanulmányai folytatásához, tandíjra, taneszközök megvásárlására kéri az alapítvány segítségét.

3/2014

Igényelt támogatás:

300.000,- Ft

2014.03.07

325.000,- Ft

(260.000,- Ft tandíj; 40.000,- Ft taneszközök)
Kódszám: 3/2013/I/1

3/2013
/I/1

Indoklás:
Pályázó a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar, általános orvosi szakán III. éves, államilag
finanszírozott hallgató. Pályázót és testvérét alapítványunk 2009 óta részesíti támogatásban.
A pályázó mindkét szülője elhunyt, vérszerinti hozzátartozójuk nincs, a családdal kapcsolatban lévő barátok
segítik az testvérpárt. Alapítvány által nyújtott támogatási összeggel elszámolt. Miután tanulmányi eredményein
javított jogosulttá vált a pályázat benyújtására.
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Gyermekkora óta orvos szeretett volna lenni, és a családi indíttatás is erre a pályára irányította. (Édesapja,
nagyapja is orvos volt.) Testvérével önfenntartóak, az alapítvány segítségével tudják a lakásuk költségeit
finanszírozni és tanulni. Orvosi munkájának elvégzéséhez feltétlenül szükséges megértetnie magát a betegekkel,
de beszédhibája miatt e téren nehézségekbe ütközik. Logopédushoz jár, amely havonta plusz 16.000,- Ft
kiadást jelent számára. Az Egyetem által indított kurzusokon elkezdte a szakmai angol és német nyelv tanulását
is.
Jövedelme : két elhunyt szülő után járó árvaellátás: havi 59.810,- Ft , és az Alapítványunk által folyósított nettó
360.000,- Ft/ félév szociális támogatás.
Tanulmányai folytatásához, kollégiumi díjra, közlekedésre, taneszközökre és logopédus megfizetéséhez
kéri az alapítvány támogatását.
Igényelt támogatás:

4/2014

325.000,- Ft

(kollégiumi díj: 110.000,- Ft/félév; vonatjegy: 50.000,- Ft/félév helyi
közl.jegy: 40.000,- Ft; tankönyvek, taneszközök: 45.000 Ft/félév;
logopédus: 80.000 Ft/félév)

343.380,- Ft

Kódszám: 4/2013/I/2

4/201
3/I/1

Indoklás:
Pályázó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémia BSc szakán III. éves hallgató, ez évben szeretné
megszerezni a diplomáját. 2009 óta támogatja alapítványunk pályázót és testvérét, mivel szülei meghaltak,
rokonaik nincsenek, az elhunyt szülők barátai voltak és vannak a segítségükre. Tanulmányi eredménye: 4,8,
egyik legjobb tanuló az évfolyamon. Szeretne továbbtanulni mesterképzésen, melyre idén jelentkezett. Azt
követően doktori képzésen szeretne részt venni, lehetőleg külföldön.
Jövedelme két elhunyt szülő után járó árvaellátás: 59.810,- Ft árva ellátás és az Alapítványunk által biztosított
380.000 Ft/félév szociális ösztöndíj.
Tanulmányai befejezéséhez, lakásuknak fenntartásához, megélhetésre kéri a támogatást.
Igényelt összeg:
343.380,- Ft
(104.280,- Ft/félév közös ktsg.;96.000,-Ft/félév gázszámla; 42.000,Ft/félév villanyszámla; 48.000,-Ft/félév internet, tv.; 23.100,- Ft/félév
BKK bérlet; 30.000,- Ft félév tankönyvek, taneszközök.)
5/2014

2014.03.07.

125.000,- FT
Kódszám: 5/I/2014

Indoklás:
Pályázó a Károly Róbert Főiskola mezőgazdasági mérnök szakán tanul, jelenleg I. éves, tanulmányi átlaga:
4,7. Érettségi után marketing és reklámügyintéző bizonyítványt, tavaly jeles eredménnyel bortechnológusi OKJ-s
végzettséget is szerzett.
Célja minél jobb tanulmányi átlagot elérni, hogy kapjon ösztöndíjat. Iskola mellett diákmunkát vállal, mert a húga
tanulmányait is ő finanszírozza. Önmagát optimista lelkes, segítőkész embernek tartja, igyekszik húgának is
példát mutatni. Céljai közt szerepel a főiskola elvégzése után egy agrárágazati cégnél dolgozni és egy saját
vállalkozás. Mentora egy szintén szakmabeli agrármérnök, aki évek óta ismeri és figyelemmel kíséri
tanulmányait.
Az egyetlen hozzátartozója a 19 éves húga, ugyanis szüleiket 2008-ban elvesztették. Igyekszik kitörni a
többgenerációs szegénységből, melynek lehetőségét a tanulásban látja. A főiskola elkezdéséhez hitelt is
igénybe kellett vennie.
Jövedelme: tanulmányi/szociális ösztöndíj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás és az árvasági ellátás, ami
mindösszesen: nettó 68.130 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: nettó 31.670 Ft/hó.
Kollégiumi díjra illetve tankönyvek és taneszközök megvásárlásában kéri az Alapítvány segítségét.

6/2014

Igényelt összeg:

125.000,- Ft /félév

2014.03.07.
Indoklás:

200.000,- Ft

(Kollégiumi díj: 75.000,- Ft/ félév; tankönyvek, taneszközök
50.000 Ft / félév)
Kódszám: 6/I/2014

Pályázó a Pécsi Tudományegyetem földrajz szakán I. éves hallgató. Tanulmányi átlaga: 3,48.
Középiskolában határozottan a földrajz érdekelte, előrehozott érettségit tett ebből a tárgyból 11. évfolyamon.
Földrajz tanár szeretne lenni, bár van egy élelmiszer és vegyi áru kereskedő OKJ végzettsége is, amit szintén a
középiskolában érettségi előtt szerzett meg. Ajánlólevelet volt középiskolai mentora csatolt, aki jó kommunikációs
készségű, művelt emberként jellemzi őt.
Édesanyját 2010-ben, édesapját pedig tavaly nyáron (érettségi előtt) elvesztette, aki alkoholista volt. Jövedelme
ekkor mindösszesen nettó 43.000 Ft /hó volt, ennek ellenére sikeresen teljesítette a tanulmányait. Jelenleg
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albérletben lakik viszont a megélhetése egyre nehezebb. Ő örökölte a Tamási lakást ezért ott is költségei vannak.
Édesapja elvesztése mély lelki törést jelentett neki, ennek eredményeképpen kevésbé tudott a tanulásra
koncentrálni az első félévben.
Jövedelme: árvaellátás nettó 47.885 Ft/hó.
Megélhetési költségekre kéri az alapítvány támogatását.
Igényelt összeg :
348.520,- Ft
(Villanyszámla,Tamási lakásban: 43.520,- Ft /félév ;
lakbér(albérlet) 150.000,- Ft/félév; Ruházkodás: 30.000,Ft/félév; élelmiszer: 75.000,- Ft/félév; tisztasági szerek:
25.000,- Ft/ félév ; Könyv, taneszköz: 25.000,- Ft/félév)
7/2014

2014.03.07.

446.250,- Ft

Kódszám: 7/I/2014

18/1
2/2/3

Indoklás:
Pályázó a Budapesti Gazdasági Főiskola, nemzetközi gazdálkodás szakán I. éves. Rendelkezik már egy
angol felsőfokú nyelvvizsgával. Érettségi vizsgája két tantárgy kivételével (azok 4-esre sikerültek) mindenből
jeles. Sajnos a pontszámai alapján csak önköltséges képzésre jutott be. Első félév tanulmányi átlaga: 4,43. A
főiskola keretein belül az AIESEC diákszervezetben tevékenykedik, angol nyelven interjúztat, a külföldön
tartózkodó diákokat koordinálja illetve az itt tanuló külföldről érkező diákokat is segíti. Fontosak számára a
nyelvek, szeretne spanyol nyelvből is nyelvvizsgát tenni.
Szülei elváltak 4 éves korában, apjáról semmit nem tud, nincs vele kapcsolata. Édesanyját 2011-ben vesztette
el, azóta egyedül tartja fent magát. Anyai ági féltestvérével és az ő családjával van bejelentve egy lakcímre,
viszont nem él velük közös háztartásban, Bernadett kollégiumban lakik. Ajánlólevelet édesanyja volt férje csatolt,
aki okleveles kertész üzemmérnök. Bernadettet kisgyermek kora óta ismeri és támogatja. Rendszeresen tartják a
kapcsolatot. A gazdasági tárgyakban szakmailag is segíti őt.
Jövedelem: az árvasági ellátás nettó 43.150 Ft/hó. Ebből annyit összegyűjtött, hogy a mostani tandíját ki tudta
fizetni, de a további félév finanszírozására már nincs lehetősége.
Tandíjára és a lakhatására illetve megélhetésére kér segítséget az Alapítványtól.
Igényelt összeg:
446.250,- Ft
(tandíj: 230.000 Ft /félév; kollégiumi díj: 141.250 Ft/félév;
megélhetés: 75.000 Ft/félév)

8/2014

2014.03.07.

123.400,- Ft

Kódszám: 8/I/2014

Indoklás:
Pályázó a SOTE orvosi karának III. éves hallgatója. Tanulmányi átlaga: 4,41; 4,22. Réka summa cum laude
érettségizett, felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik és megnyerte az Ady Endre bibliai költészetén
alapuló országos esszéíró pályázatot. Kémiai, irodalmi, és angol versenyeken is szép eredményei vannak.
Pályázó a sportban is jeleskedik: 2008-ban 2. helyezett lett az Országos Evezős Bajnokságon. Ajánlólevelet volt
gimnáziumi osztályfőnöke írt, aki unikumként jellemzi a fiatal lányt.
Édesanyjával és öccsével él, édesapja váratlanul elhagyta őket. Öccse villamosmérnöknek tanul jelenleg
Óbudán, I. éves. Szülei válása mély lelki törést okozott neki viszont öccsével még szorosabb lett ez által a
kapcsolata. Anyagi helyzetük nehézkes, az orvosi egyetem pedig egyre többe kerül. Jegyzetek, könyvek,
kollégiumi díj, utazás anyagilag megterhelő számára. Munkát sajnos nem tud vállalni a magas követelmény és
óraszám miatt.
Édesanyja mentortanárként dolgozik, munkabére nettó 162.600 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelem: nettó
54.200,- Ft/fő /hó.
A tanulmányaival kapcsolatos (utazás, lakhatás) költségeihez kéri az Alapítvány segítségét.
Igényelt összeg:
123.400,- Ft
(Kollégiumi lakhatás: 46.600 Ft/félév; MÁV 30 napos
diákbérlet: 32.150 Ft/félév; havi Budapest bérlet: 17.250
Ft/félév; Tankönyvek összesen: 27.400 Ft/félév)

4
9/2014

2014.03.07.

Kódszám: 9/I/2014

122.790,- Ft

Indoklás:
Pályázó a Debreceni Egyetem egészségügyi gondozás és prevenció szakon II. éves hallgató. Tanulmányi
átlaga: 4,1. A nehéz élethelyzetek ellenére is kimagasló teljesítményt nyújt az Egyetemen.
Ajánlólevelet Dr. Varga Levente a Debreceni Egyetem adjunktusa írt, aki gazdasági és menedzsment oktatója
volt.
Édesapját tragikus hirtelenséggel vesztette el, öngyilkos lett. Ekkor neki is pszichiáter szakember segítségére
volt szüksége a tragédia feldolgozásában, emiatt magántanuló lett. Édesapja halálát követően a családi légkör
megromlott így a nagymamájához költözött, ahol jelenleg is él. Rendszeresen tartja a kapcsolatot
édesanyjával és húgával, de anyagilag nem tudják támogatni.
Jövedelme: a nagymama rokkantsági ellátása: 33.165,- Ft, árvaellátás: 34.485,- Ft és szociális ösztöndíj:
11.900,- Ft ez összesen: nettó 79.550,- Ft/hó. Az egy főre jutó havi jövedelem: nettó 39.775,- Ft/hó. Jelenleg
az árvaellátás és a szociális ösztöndíj fedezi a tanulmányi költségeit és a megélhetését. Ezekből a bevételekből
szeretne beköltözni Nyíregyházára mivel az órarendje nem, teszi lehetővé a mindennapi bejárást.
A fő problémát az jelenti, hogy nem rendelkezik saját számítógéppel, holott az előadások anyagához,
vizsgákhoz szükséges próbatesztekhez nélkülözhetetlen. Eddig ezeket az iskolai könyvtárban oldotta meg,
de a könyvtár nyitva tartása ütközik az új órarenddel. Egy laptop megvásárlásával könnyebb lenne a tanulása. A
korábbi félévekben tankönyvekre nem volt szükség, mivel az alapozó tantárgyakhoz elég volt a jegyzet,
fénymásolt anyagok beszerzése, az idei félév során olyan szakmai tárgyai vannak, amikhez elengedhetetlen a
szakmai tankönyvek megvásárlása, mely kedvezménnyel is több ezer forint. Ehhez a két tételhez kéri az
Alapítvány segítségét.
Igényelt összeg: 122.790,- Ft
10/2014

2014.03.07.

(Tankönyvek: 20.000 Ft/ félév; Laptop: 102.790 Ft)
Kódszám: 10/I/2014

165.000,- Ft

Indoklás:
Pályázó az Eszterházy Károly Főiskola óvodapedagógus szakának II. éves hallgatója, tanulmányi
eredménye kiemelkedően jeles. Jövőre a gyógypedagógiai szakot is fel szeretné. Mentori ajánlást volt
középiskolai osztályfőnökétől csatolt, amiben átlag feletti szorgalmát, minden tanévben kitűnő bizonyítványát
emeli ki a tanárnő.
Célja, egy multikulturális intézmény létrehozása a lakóhelyén, Baktalórántházán ahol mentálhigiénés
foglalkozásokat szeretne tartani. Fontos számára, az egészség, illetve a mozgás ezért programja közt szerepel,
hogy ezeket terjessze lakóhelyén.
Édesanyja nevelőszülőként dolgozik, 3 nevelt gyermek van még a családban. Hajnalkának van egy öccse és egy
húga, akik középiskolások.
Jövedelmük: nevelőszülői díj és családi pótlék összesen: nettó 167.182 Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelmem:
27.965 Ft/hó.
Igényelt összeg:

11/2014

2014.03.07.

165.000,- Ft

(kollégiumi díj: 40.000,- Ft/félév; utazási költség: 50.000 Ft/félév
tankönyvek, jegyzetek: 50.000,- Ft/félév; ruházat: 25.000,- Ft /félév)

44.400,- Ft

Kódszám: 11/I/2014

Indoklás:
Pályázó a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karán, államilag támogatott III. éves alapszakos,
Kommunikáció és Médiatudomány magyar szakos hallgatója. Tanulmányi átlaga 4,24, 4,29. Angolból
középfokú nyelvvizsgája van, fő érdeklődési köre az újságírás és szépírás. Egy novelláját 2009-ben adták ki
„Megtalált Remény” címmel. A diploma megszerzés után tovább szeretne menni a mesterszakra, célja hogy
újságíró lehessen. Középiskolai tanárától csatolt ajánlást, amely alapján szorgalmas, igyekvő, megbízható, jó
tanuló. Tanulmányi eredményei mindig jó rendűek voltak.
Hatan vannak testvérek (a legidősebb testvére 25 éves, a többi 4 kiskorú). Lakóhelyétől távol albérletben lakik
Debrecenben több társával együtt, a költséges utazás miatt ritkán jut csak haza. Tanulmányi ösztöndíjban,
rendszeres szociális támogatásban és Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjban részesül.
Jövedelmük: nettó 226.361,- Ft (Pályázó 43.800,- Ft/hó ösztöndíjat, illetve rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt kap, édesapja GYET-en van: ez havi nettó 89.650,- Ft, édesanyja szociális gondozóként dolgozik
nettó 92.911,- Ft munkabért kap). Az egy főre jutó jövedelem: havi nettó 28.295 Ft.
Tanulmányai folytatásához kéri az alapítvány támogatását.
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Igényelt összeg:

12/2014

2014.03.07.

44.400,- Ft

1.000.000,- Ft

(9.000,- Ft/félév, felvételi eljárási díj; 18.000,- Ft/fél év utazási
költség 17400,- Ft/félév könyvek beszerzés)

Kódszám: 12/II/2014

Indoklás:
Pályázót 2013/2014. I. félévében 1.000.000,- Ft támogatásban részesítette az alapítvány, a
Luzerni Egyetemi tanulmányaihoz szükséges lakhatási, megélhetési költségeinek fedezése céljából.
A költségekkel havonta, folyamatosan elszámol, az ösztöndíjas szerződésben foglalt kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz, az Egyetemen kiváló tanuló, angolul és németül folyékonyan beszél.
Jó tanulmányi eredményeire tekintettel a 2014/2015-ös tanévre jogosult lehet az egyetem ösztöndíjának a
megpályázására és elnyerésére, így önfenntartó tudna lenni.
2012-ben Pr. Bozo Paradzik világhírű nagybőgőszólista hallotta a játékát és tehetségesnek tartotta, így a
Svájcban a Luzerni Egyetemre felvételizett és maximális pontszámmal sikerült a felvételije. Azóta is mindent
megtesz azért, hogy élvonalbeli zenészekhez tartozzon. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy tanárai
beszavazták a Junge Filharmonikus Zenekarba, hiszen e zenekarban jellemzően a végzős, Master hallgatók
játszhatnak, és Őt, mint elsős hallgatót is beválasztották. Áprilisban a Zürichi Opera szólamvezető helyettesét kell
kisegítenie játékával. E munkáit időnként anyagilag is honorálják, amely nagy segítséget jelent a svájci magas
megélhetési költségeihez. Professzora jelölésére szeptemberben egy világversenyen is részt vehet, amely a
legnívósabb bőgőverseny, itt is szeretné hazánkat méltó módon képviselni.
Öttagú családban él két testvérével együtt, akik szintén zenészek, édesapja vendéglátós zenész, nincs állandó
munkája, csak alkalmi felkérései, amely nagyon kevés jövedelmet hoz. Édesapja biztos jövedelme a nagymama
ápolási díja, aki súlyos fogyatékos.
Jövedelmük: Édesanyja munkabére: bruttó 85.500,- Ft, nettó 69.682,- Ft; ápolási díj: bruttó 29.500,- Ft; nettó:
26.550,- Ft; családi pótlék: 32.000,- Ft; összesen: nettó 128.232,- Ft, egy főre jutó jövedelem nettó 25.645,Ft/fő/hó.
2013/2014 II. félévi tanulmányai folytatásához a megélhetési költségeinek fedezetére kéri az alapítvány
támogatását.
Igényelt támogatás: 1 096 800 Ft (552.000,- Ft/félév lakásbérlet, 480.000,- Ft/félév étkezés, 64.800,- Ft/félév
bérlet)
13/2014

2014.03.07.
Indoklás:

420.000,- Ft

Kódszám: 13/II/2014

Pályázó 24 éves a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészeti modellezés
mesterképzési szakán, államilag támogatott hallgató. Az Egyesült Királyság Cranfieldi Egyetemen az
áramlások numerikus szimulációja MSc képzésben vesz részt. Képzésének időtartama 2 félév, 2013. október 7
– 2014. szeptember 12. Kiemelkedő tanulmányi és szakmai sikereinek elismeréséül Kari BME ösztöndíjban is
részesült 2013/14-es tanév őszi félévében. Tanulmányi eredménye 4,47. Dr. Paál György tanszékvezető
egyetemi docens ajánló levele alapján a munkáját precizitás, pontosság, elhivatottság jellemzi.
Erasmus ösztöndíjat 10 hónapra kapott, az elnyert összeg 4.000 euró, amely nem fedezi a kollégiumi díjat sem,
és a megélhetési költségek magasak. A nappali tagozatos hallgatóknak kevés lehetőségük van munkavállalásra.
Szülei elváltak, édesanyja egyedül nevelte 5 éves kora óta, egy húga van, aki gimnázium 9. évfolyamos
tanulója. Édesanyja devizatörlesztése miatt nem tudja anyagilag támogatni tanulmányait.
Jövedelmük édesanyja nettó munkabére 206.313,- Ft, egy főre jutó jövedelem nettó 68.771,- Ft/fő/hó.
Angol diplomájának megszerzéséhez, kollégiumi díjának a megfizetéséhez kéri az alapítvány
támogatását.
Igényelt támogatás: 840 000 Ft (Kollégiumi térítési díj, 140.000,- Ft/hó, 840.000 Ft félév, de ennél kisebb
összeg is a segítséget jelentene számára.)
14/2014

2014.03.07.
Indoklás:

145.885,- Ft

Kódszám: 14/II/2014

Pályázó az Eötvös Loránd Tudományegyetem, harmadéves, nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója,
államilag finanszírozott képzésben tanul. Az ELTE bilaterális kapcsolatait kihasználva, lehetőséget kapott

6
Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Állami Intézetében, féléves részképzés keretei között tanulni. A
partneregyetem elfogadta az ELTE jelölését, jóváhagyva a kiutazását és a tandíjmentességet, mint ösztöndíjat,
szállást biztosítva. Pályázónak kell a kint tartózkodást (étkezést, utazást) önerőből előteremteni. Az alapképzés
befejezése után tanulmányait mesterképzésen szeretné folytatni, emberi jogok szakon, ezen belül kiemelt
figyelmet fordítva Oroszországra és a poszt szovjet térségre. Két év tanulmányi átlaga 3,7. 4,43. Tervei között
szerepel még az Erasmus pályázaton keresztül valamely európai országba látogatni, majd a szerzett
tapasztalatok birtokában szeretne továbbtanulni doktori képzésben. Számos önkéntes munkát is végzett az
egyetemen, tevékenységét kiváló minősítéssel értékelték. Dunay Pál PhD egyetemi adjunktus adott ajánlás
alapján, a külföldi útja hozzájárul további fejlődéséhez, megalapozzák tudományos érdeklődését, támogatását
javasolja.
Édesapja 2012-ben elveszítette állását, és azóta egy keresetből élnek, és a fennálló devizahitel tartozásuk miatt
szűkösek az anyagi lehetőségeik.
A család jövedelme: pályázó nettó 15.000,- Ft ösztöndíja (február 1-ig), édesanyja keresete bruttó 255.200,- Ft,
nettó 167.156,- Ft, összesen: nettó 182.156,- Ft, egy főre jutó nettó jövedelem 60.719,- Ft/fő/hó.
Oroszországi féléves részképzésének megélhetési költségeire kéri az alapítvány támogatását.

15/2014

Igényelt összeg: 145.885 Ft (21.790,- Ft repülőjegy, 19.950,- Ft vízum/félév, 41.695,- Ft kötelező
utasbiztosítás/félév, 60.000,- Ft étkezés, becsült összeg 2.450,- Ft helyi utazásra, diákbérlet)
2014.03.07.
519.250,- Ft
Kódszám: 15/II/2014
Indoklás:
Pályázó a Budapesti Műszaki Egyetem építész karán, ötödéves építészhallgató, aki szakmáját hivatásának
tekinti. Tanulmányi eredménye 4,14, 3,86. ERASMUS ösztöndíj keretében nyert el egy firenzei tanulmányi
ösztöndíjat. Több országos, nemzetközi egyetemi pályázaton indult és ért el helyezést. 2010-ben Köztársasági
ösztöndíjban részesült kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, szakmai területen végzett kimagasló munkájáért.
Tervei között szerepel a diploma megszerzése után az építésztervező szakmérnöki posztgraduális képzést
elvégezni, majd önképzéssel a doktori fokozatot. Támogató levelet az egyetemi docensétől csatolt, aki a
diplomatervének konzultációját is vállalta. Az elnyert ösztöndíj összege a szállás költségeire elegendő, a további
felmerülő tanulmányi, megélhetési, utazási költségeket nem fedezi. Pályázó tanulmányai mellett alkalmi
munkavállalásaival próbál édesanyja segítségére lenni. Édesanyja nyugdíjas, 12 éves kora óta egyedül neveli,
cukorbeteg, jelentős a gyógyszerköltsége, egészségi állapotára ellenére támogatja gyermeke tanulmányait.
Édesanyja jövedelme nettó 78.450,- Ft/hó nyugdíj, és nettó 5.279,- Ft/hó magánvállalkozói bevétel, egy főre
jutó nettó jövedelmük 41.864,- Ft/fő/hó. A 2014. február 24 - 2014. júliusig 25-ig tartó firenzei
tanulmányaihoz kéri az alapítvány támogatását. Igényelt összeg: 519.250 Ft (élelmiszer, meleg étel 250
euro/hó, tanszerek 55 euro/hó, útiköltség 30 euro/hó, összesen: 5 hónapra 1675 euró, 310,- Ft árfolyamon)

16

2014.03.07.
A 2014/I/1-2 számú pályázati kiírásokra 2014.február 15. napjáig benyújtott, illetve postára adott, az
1-15/2014. sz. határozatok között nem nevesített pályázók pályázatának támogatását a Kuratórium elutasítja.

17

2014.03.07.
A Humanitás Szociális Alapítvány 2014. évi stratégiai irányainak jóváhagyása és az Alapítvány 2014. évre
tervezett költségvetésének elfogadása

18

2014.03.07.
Az Alapítvány tulajdonában lévő ingatlan a felújításának jóváhagyása.

19

2014.03.27.
Kódszám: 19/II/2014
A Kuratórium a 2014. március 7-én hozott, 6/2014. sz. határozatában 6/I/2014/1 kódszámú pályázó részére
megítélt támogatás összegét 200.000,- Ft-ra módosítja, és 19/I/2014 kódszámú pályázó részére 135.000,- Ft
összegű támogatást ítél meg.

20

2014.05.26.
A Humanitás Szociális Alapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének
elfogadása.

21

2014.05.26.

3.040.000,- Ft

1. 21/II/1 kódszámú pályázó
2. 21/II/2 kódszámú pályázó
3. 21/II/3 kódszámú pályázó
4. 21/II/4 kódszámú pályázó

90.000,- Ft
100.000,- Ft
200.000,- Ft
100.000,- Ft

Kóds
zám:
21/II/
1-16

7
130.000,- Ft
5. 21/II/4 kódszámú pályázó
400.000,- Ft
6. 21/II/4 kódszámú pályázó
300.000,- Ft
7. 21/II/4 kódszámú pályázó
200.000,- Ft
8. 21/II/4 kódszámú pályázó
400.000,- Ft
9. 21/II/4 kódszámú pályázó
200.000,- Ft
10. 21/II/4 kódszámú pályázó
200.000,- Ft
11. 21/II/4 kódszámú pályázó
180.000,- Ft
12. 21/II/4 kódszámú pályázó
90.000,- Ft
13. 21/II/4 kódszámú pályázó
150.000,- Ft
14. 21/II/4 kódszámú pályázó
100.000,- Ft
15. 21/II/4 kódszámú pályázó
200.000,- Ft
16. 21/II/4 kódszámú pályázó
A 2013. október 30. napjáig benyújtott, illetve postára adott, a 46-86/2013. illetve a 21/2014/1-16. sz.
határozatok között nem nevesített pályázók pályázatának támogatását a Kuratórium elutasítja.
Indoklás: A melléklet alapján.

22

2014.05.26.
A Humanitás Szociális Alapítvány által kiírt pályázatokhoz kapcsolódó Adat- és Iratkezelési Szabályzatot a
Kuratórium elfogadja.

23

2014.09.15.

2014/2015
tanév

Kódszám:
23/I/1-33

I. félévére
4935950 Ft

2014/2015-ös
tanév
II. félévére
4 230 450 Ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

23/I/1 számú pályázó
23/I/2 számú pályázó
23/I/3 számú pályázó
23/I/4 számú pályázó
23/I/5 számú pályázó
23/I/6 számú pályázó
23/I/7 számú pályázó
23/I/8 számú pályázó
23/I/9 számú pályázó
23/I/10 számú pályázó
23/I/11 számú pályázó
23/I/12 számú pályázó
23/I/13 számú pályázó
23/I/14 számú pályázó
23/I/15 számú pályázó
23/I/16 számú pályázó
23/I/17 számú pályázó
23/I/18 számú pályázó
23/I/19 számú pályázó
23/I/20 számú pályázó
23/I/21 számú pályázó
23/I/22 számú pályázó
23/I/23 számú pályázó
23/I/24 számú pályázó
23/I/25 számú pályázó
23/I/26 számú pályázó
23/I/27 számú pályázó
23/I/28 számú pályázó
23/I/29 számú pályázó
23/I/30 számú pályázó
23/I/31 számú pályázó
23/I/32 számú pályázó
23/I/33 számú pályázó

2014/2015 tanév
2014/2015
II. félévére
tanév
I. félévére
456.000,teljes tanévre
Ft
700.000,456.000,Ft Ft
300.000,teljes tanévre
Ft
700.000,300.000,Ft Ft
390.000,- Ft
310.000,- Ft
99.400,- Ft
113.900,- Ft
150.000,- Ft
158.150,- Ft
158.150,- Ft
250.000,- Ft
250.000,- Ft
60.000,- Ft
60.000,- Ft
190.400,- Ft
190.400,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
30.000,- Ft
100.000,- Ft
177.000,- Ft
177.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
110.000,- Ft
110.000,- Ft
110.000,- Ft
50.000,- Ft
50.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
295.000,- Ft
295.000,- Ft
50.000,- Ft
50.000,- Ft
80.000,- Ft
80.000,- Ft
80.000,- Ft
80.000,- Ft
200.000,- Ft
200.000,- Ft
125.000,- Ft
125.000,- Ft
110.000,- Ft
50.000,- Ft
125.000,- Ft
300.000,- Ft
585.000,- Ft
90.000,- Ft
90.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
350.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft

8
Indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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2014.09.15.
630.000,- Ft
Kódszám: 24/I/1
Az Alapítvány összegű – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1. pontja
szerinti – szociális segélyben részesíti azzal, hogy az összeg folyósítására két egyenlő részletben kerül sor, a
felhasználás igazolása mellett, 2014. szeptember és 2015. február hónapokban.

25

Indoklás: a jegyzőkönyv mellékletét képezi
2014.09.15.
A Kuratórium jóváhagyja az „Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó
szülői családok lakhatási célú támogatására” szóló pályázat kiírását.
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2014.09.15.
Az Alapítvány tulajdonát képező ingatlanok hasznosítását a Kuratórium jóváhagyja.
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2014.11.14.
19 988 420,- Ft
9 994210,- Ft
2014. évben

Az Alapítvány a szociálisan rászoruló nevelő szülői, illetve
örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására szóló
otthonteremtő pályázatok alapján az alábbi pályázókat a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1.
pontja szerinti, szociális segélyben részesíti, míg a többi pályázatot
nem támogatja
Kódszám: 27/2014/III/1-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27/2014/III/1 kódszámú pályázó
27/2014/III/2 kódszámú pályázó
27/2014/III/3 kódszámú pályázó
27/2014/III/4 kódszámú pályázó
27/2014/III/5 kódszámú pályázó
27/2014/III/6 kódszámú pályázó
27/2014/III/7 kódszámú pályázó
27/2014/III/8 kódszámú pályázó
27/2014/III/9 kódszámú pályázó
27/2014/III/10 kódszámú pályázó
27/2014/III/11 kódszámú pályázó

816 187,- Ft
2 878 539,- Ft
690 000,- Ft
1 464 330,- Ft
2 382 520,- Ft
2 406 202,- Ft
1 899 235,- Ft
912 819,- Ft
1 965 480,- Ft
3 702 888,- Ft
870 220,- Ft

A támogatásra megítélt összegek 50 %-a a támogatási szerződés
aláírását követő 15 munkanapon belül, fennmaradó része pedig a
megvalósított beruházás megvalósításának Alapítvány felé történő
igazolásátkövető 15 munkanapon belül kerül átutalásra a pályázó
által megjelölt bankszámlára.
Indoklás a határozat mellékletét képezi.
28

2014.12.19.

A Kuratórium az Alapítvány 2014. évi munkájáról, tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi, azt elfogadja.
29

2014.12.19.

80.000,- Ft

29/2014/Ö

A Kuratórium az Alapítvány szerződéses partnerét, (kódszám) 29/2014/Ö 80.000,- Ft rendkívüli
támogatásban részesíti és elrendeli az összeg 2014. évben történő kifizetését.

