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HATÁROZATOK KÖNYVE 2016. ÉV.
Határozat
száma

Határozathoz
dátuma:

összeg

Támogatott neve, indoklás:

Pály.sz.
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2016.03.08.
A Kuratórium elfogadja az Alapítvány 2016. évi költségvetési tervezetét és elrendeli a költségvetési terv honlapon történő
közzétételét.
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2016.03.08

3

A Kuratórium elrendeli a „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához (a pályázat kódszáma 2016/I/1.) című pályázat meghirdetését és
közzétételét az Alapítvány honlapján.
2016.03.08.
A Kuratórium jóváhagyja a 9/2015/3 számú határozatával 3/2016/9/2015/3 kódszámon nyilvántartott
támogatás módosított pályázati tartalom szerinti felhasználását.
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részére megítélt

2016.03.08.
A Kuratórium E/2016/4 kódszámon nyilvántartott személy öröklési szerződés megkötése iránti kérelmét nem támogatja.
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2016.03.08.
A Kuratórium támogatásként jóváhagyja az Alapítvány tulajdonát képező Budapest Kazinczy utcai lakás ingyenesen
használatban adását: E/L/5/2016 kódszámon nyilvántartott részére, 2016. március 1-től tanulmányai idejére, a használat
költségeinek támogatott által történő megtérítése mellett.
6
2016.05.10.
A Kuratórium elfogadja a Humanitás Szociális Alapítvány 2015. évi beszámolóját és kiegészítő mellékletét, és elrendeli ezen
dokumentumok – jogszabálynak megfelelő – elektronikus úton történő bírósági letétbe helyezését, illetve az alapítványi
honlapon történő közzétételét.
7

2016.05.10.
Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez,
gyógykezelés finanszírozásához (a pályázat kódszáma 2016/I/1.) kiírt pályázat támogatási keretösszegét felemeli 2.140.000,Ft-ra.
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2016.05.10.

1 914 000,- Ft

Az Alapítvány a „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához” című programja keretében meghirdetett pályázat alapján az alábbi pályázókat
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1. pontja szerinti, szociális segélyben részesíti,
míg az itt nem nevesített pályázók pályázatát – a Kuratórium 9/2016. sz. határozatában foglaltakra is figyelemmel – nem
támogatja.
2016/5/I/1-6

1.)

1

Kódszám: 2016/5/I/1

60 000,- Ft

2

Kódszám: 2016/5/I/2

450 000,- Ft

3

274 000,- Ft

4

Kódszám: 2016/5/I/3
Kódszám: 2016/5/I/4

5

Kódszám: 2016/5/I/5

500 000,- Ft

6

Kódszám: 2016/5/I/6

130 000,- Ft

500 000,- Ft

Kódszám: 2016/5/I/1
Pályázó 56 éves, Mezőcsáton egyedül élő rokkantnyugdíjas. Egészsége 15 éve megromlott, skizofrén, inzulinos
cukorbetegség, magas vérnyomás és még egyéb betegségei vannak. Szervezeti károsodása 59%, a lakását sem tudja
elhagyni segítség nélkül. Betegségei miatt dolgozni nem tud, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.. Hozzátartozói,
rokonai nincsenek, emiatt a helyi szociális ellátást kénytelen igénybe venni. Betegségéből eredően jelentős a kiadása,
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így különösen a diétája és a gyógyszerei kerülnek sokba, illetve gyakran kell az orvosi ellátást is igénybe vennie.
Családgondozója igazolása alapján hátrányos szociális helyzetben van, támogatása javasolt. Betegségét a BAZ Megyei
Kormányhivatal komplex minősítést végző I. fokú szakértői bizottság összegfoglaló véleményével, orvosi igazolásokkal
támasztotta alá, valamint a gyógyszereinek szükségességét háziorvosa igazolta.

2.)

Kódszám: 2016/5/I/2
Pályázó 52 éves, ez év januárjában rosszindulatú emlődaganattal műtötték, tervbe van véve a plasztikai műtétje. Az
orvosi szakértői bizottság szakvéleménye alapján az egészségkárosodása 80%. Betegsége idején 22.800,- Ft
foglalkozást helyettesítő támogatásra volt jogosult, amelyet 2016. április 30-ig folyósítottak a részére, 2016. május 1-től
26.220,Ft
egészségkárosodási
támogatást
állapítottak
meg
a
részére.
Egy 21 négyzetméter alapterületű önkormányzati bérlakásban élnek 21 éves, középiskolás - idén érettségiző - fiával, akit
kis kora óta egyedül nevelt. Betegsége és kevés jövedelme miatt, nagyon nehéz élethelyzetbe került, mindennapi
megélhetési, rezsifizetési gondjai vannak. Pályázati kérelmét orvosi igazolásokkal, határozatokkal, bérleti szerződéssel
támasztotta alá.

3.)

Kódszám: 2016/5/I/3
A pályázó ismételten kérelmet nyújtott be, unokája, Horváth Botond további rehabilitációs kezelése érdekében.
Alapítványunk 2015. évben 484.000,- Ft támogatást nyújtott a beteg gyermek ápolásához és rehabilitációs kezeléséhez,
melynek felhasználása szabályszerűen megtörtént.
Botond 5 éves, halmozott fejlődési rendellenességgel született, teljes kisagyhiánnyal, állandó felügyeletet, ápolást,
gondozást igényel. A gyermeket az Alapítvány támogatásával, dr. Mály Judit neurológus orvos a soproni Neuro
Rehabilitációs Központban kezelte, és két hónap múlva a kezelés megismétlését, valamint az otthoni gyógytorna
megemelését javasolta. Az orvosi zárójelentés alapján speciális vizsgálatok elvégzése és a kezelés megismétlése után
dönthető el a kezelések hatékonysága. Pályázó tapasztalata alapján már most észre vehető a javulás, hiszen eddig nem
adott ki hangot, most hallható a nevetése, élénkebb figyelmesebb lett, és olyan mozdulatokat is tesz, amelyet eddig nem.
A nagymama beteg férjével 2011 óta gyámként neveli 3 unokáját, miután az édesanyjuk elhagyta a gyerekeket.
Férje rokkantnyugdíjas, pszichiátriai beteg, neki is jelentős a gyógyszerköltsége. A másik két unoka egészséges, ám
iskoláztatásuk, ellátásuk szintén anyagi megterhelést jelent és saját erőből nem tudják finanszírozni Botond kezelését,
állapotának szinten tartását.

4.)

4.) Kódszám: 2016/5/I/4
Pályázó beteg kisfia – Tibor – képviseletében nyújtott be ismételten pályázatot. A 8 éves kisfiúnál rosszindulatú
szemdaganatot állapítottak meg, egy éve a debreceni klinikán kezelik, 28 kemo- és sugárterápiás kezelésen van túl.
Orvosi javaslatra Prágában proton és kemoterápiás kezelésben részesült a gyermek. Alapítványunktól 2015.
decemberben kapott 500.000,- Ft támogatást a 2016. január 4-től február 10-ig tartó prágai gyógykezelésre való
utazására, szállásra használták fel. A kiutalt támogatással elszámolt.
A gyermeket jelenleg a debreceni és a prágai klinikán is kezelik, előírt protokoll mentén, valószínű, hogy újra ki kell
utazniuk Prágába, további gyógykezelésre. Cél a gyermek látásának megmentése, de nem kizárt a műtét sem, mivel a
kemoterápiás kezelések miatt a jobb szemét nem tudja kinyitni. A műtét nagyon kockázatos a látásának elvesztése
miatt, ezért próbálják különböző kezelésekkel gyógyítani. A kezeléseknek számos mellékhatása van, nagyon gyenge az
immunrendszere, melyet fel kell javítani vitaminokkal, táplálék kiegészítőkkel. A család 120 km-re lakik Debrecentől,
hetente kell kontrollra járniuk, ahova saját autójukkal szállítják a kisfiút, mivel tömegközlekedési eszközön nem
szállítható. Az autójuk már régi, meghibásodott és javíttatni kellene. Már ez is jelentős kiadás, de ha Prágába újra ki kell
utazniuk, annak finanszírozása komoly gondot jelent a családnak.

5.)

5.) Kódszám: 2016/5/I/5
Pályázó 7 éves – nevű - gyermekénél 2013. évben rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak. Műtét, és az azt
követő kemo- és sugárterápiás kezelések sorozatával a gyermek 2 évig tünetmentes volt, majd 2015. augusztusában
betegsége kiújult és újabb műtétek, kezelések váltak szükségessé a budapesti Semmelweis Egyetem II. Számú
Gyermekgyógyászati Klinikán. A kislány nagyon rossz egészségi állapotban van, a szülők mindent megtesznek
gyógyulása érdekében, mindenhova elviszik, ahol esélyt látnak a gyógyulására, illetve kutatnak a gyógyítási
lehetőségek után. Nagyon sokba kerülnek az utazások, a különböző állapotjavító étrend kiegészítők, fizetős
gyógykezelések.
Szegényes körülmények között, 1 szobában élnek két kiskorú gyermekükkel. Építkezésbe fogtak, anyagiak híján,
azonban az édesapa a munka mellett, egyedül csinál minden házkörüli munkát. Autójukra hitelt kellett felvenniük, mert
a kislány szállítása tömegközlekedéssel nem megoldható. A pályázatában leírtakat és körülményeiket orvosi igazolással,
lakhelyük védőnője támogatási javaslatával támasztotta alá.

6.)

7.) Kódszám: 2016/5/I/6
Pályázó ismételten támogatási kérelmet nyújtott be, fia, képviseletében, aki 8 évvel ezelőtt egy otthonában történő
baleset következtében súlyos agysérülést szenvedett, 21 napig kómában volt, azt követően beszéd- és mozgásképtelené
vált, de fejleszthető. A szülők otthonukban gondozzák, ápolják, emiatt dolgozni nem tudnak. Alapítványunk két
alkalommal, 2011-ben 100.000,- Ft és 2015-ben 100.000,- Ft támogatást nyújtott a gondozását segítő segédeszközök
beszerzéséhez. A kiutalt támogatás összegek célszerinti felhasználását igazolták.
Orvosi szakvélemény szerint Márió fejleszthető, sőt a gondos ápolás, intenzív foglalkozásuk eredményeként jelentős
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nála az állapotjavulás és a kommunikációs képességének a fejlődése. A Bliss Alapítvány jóvoltából az ún. „fejegér”
programban vesznek részt, mellyel könnyebb a kommunikációjuk. Az Alapítvány segítségével tanulják az eszköz
kezelését, használatát és fiuk kommunikációjának a fejlesztését. A még hatékonyabb alkalmazáshoz szükségük lenne
laptopra, mellyel kitárulna a gyermekük előtt a világ és nagyobb életkedve lenne a gyógyulásához. A családnak
jelentősek a gyermekük betegségével kapcsolatos kiadásaik, melyet nem tudnak önerőből megfinanszírozni.
Az édesanya a Piros Pipacsok Kulturális Egyesület elnöke, a roma kultúra és hagyományok megőrzéséért
tevékenykedik.
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2016.05.10

150 000,- Ft

Kódszám: 2016/I/9

Az Alapítvány a „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához” című programja keretében benyújtott pályázata alapján Mészöly Anna Máriát
150.000,- Ft egyösszegű támogatásban részesíti.
Pályázó 59 éves, egyedül élő, óvodapedagógus. Nagyfokú mozgáskorlátozottságban szenved, nehezített járása miatt,
gondot okoz számára a mindennapi munkába járás. Mozgása bizonytalan, a tömegközlekedési eszközökről le és
felszállása lassú és nehézkes. Ízületeiben nagyfokú a kopás, a porcok szinte felszívódtak, jobb lábfeje deformálódott,
mindezek nagyfokú fájdalommal járnak. Évek óta erős gyulladáscsökkentőkkel és fájdalomcsillapítókkal tud csak
dolgozni, illetve közlekedni és egyre többet kell igénybe a taxit munkába járásához. Mozgáskorlátozottságán túl, más
egészségügyi problémái is vannak, cukorbetegség, magas vérnyomás, allergia, asztmatikus fulladása, és fél, hogy a
jövőben nem tudja ellátni a munkáját és szükségessé válik a leszázalékolása. Állapotán szükséges is és szeretne is
javítani, a nyári szünetben kezelésekre, gyógykúrákra járni, valamint különböző gyógykészítményekkel enyhíteni
panaszait. Mivel jövedelmének nagy részét elviszi a betegségével járó többlet kiadások, a gyógyíttatásának
finanszírozásához az Alapítvány támogatását kéri. Betegségeit orvosi igazolásokkal igazolta.
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2016.05.10.

2.665.600,- Ft

Kódszám: E/L10/2016

A Kuratórium E/L10/2016 kódszámon nyilvántartott– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz.
melléklet 3.1. pontja szerinti szociális segély címén – a kérelmében megjelölt ingatlan megvásárlása céljából 2.665.600,- Ft
támogatásban részesíti. A támogatás kiutalásának feltétele a támogatásra felajánlott adományok alapítványi számlára történő
megérkezése.
E/L10/2016 kódszámon nyilvántartott (15 éves), a „Fölszállott a Páva" tehetségkutató műsor tavalyi „Legígéretesebb
táncos” díját és a közönségdíjat elnyerő résztvevője, akit három, testvérével együtt egyedül nevel édesanyja, azzal a kéréssel
fordult Alapítványunkhoz, hogy a versenyben elnyert díját kiegészítve támogassuk őt egy családi ház
megvásárlásában.
A család jelenleg albérletben lakik Dombrádon, nagyon szerény körülmények között. Bevételük a családi pótlékból és a
főállású anyaként kapott ellátásból áll, az egy főre jutó jövedelmük nettó 18.730 Ft/hó, melyből nagyon nehezen tudják
megoldani
mindennapi
létfenntartásukat.
Attila azt tervezte, hogy a műsorban szerzett 2 millió forint nyereményéből Dombrádon vesz családjának egy házat, hogy az
albérletre már ne kelljen költeniük, a ház azonban, ami a család részére megfelelő lenne 4,2 millió forintba kerül.
A kisfiú a műsor forgatása alatt nagyon jó kapcsolatba került az egész stábbal, akik gyűjtést rendeztek Attila álmának
megvalósítására. A stábtagok és az MTVA munkatársai 1,1 millió forint összegyűjtését vállalták, melyet Alapítványunkon
keresztül Attila lakásvásárlásának támogatására ajánlanak fel. Ezen felül alapítónk, az OTP Bank Nyrt. – aki a „Fölszállott a
Páva" produkciót is szponzorálja – jelezte, hogy a kisfiú részére az ingatlan vételárához és az adásvétel valamennyi
költségének finanszírozásához szükséges hiányzó összeget adományként Alapítványunk rendelkezésére bocsátja és kérte,
hogy Alapítványunk az MTVA-val is együttműködve nyújtson támogatást a családnak az adásvétel lebonyolításában, melynek
költségeit a bank adománya szintén fedezne.
Figyelemmel arra, hogy a kérés az Alapító Okiratunkban megfogalmazottak szerint egyértelműen kapcsolódik közhasznú
tevékenységünkhöz, hiszen a Humanitás Alapítvány "elsődleges célja" a szociális védettséget igénylő, rászoruló személyek
támogatása elsősorban lakhatási problémáik megoldása révén, felajánlottuk közreműködésünket a célszerinti adományok
befogadásában és a tranzakció lebonyolításában.
A felajánlások eredményeként támogatására mindösszesen 2,7 millió forint áll majd rendelkezésre, amely a kisfiú
nyereményével együtt fedezi a ház vételárát, az adásvétel költségeit (illeték, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi
munkadíj) és a kapcsolódó alapítványi működési költségeket egyaránt.
Az ügyben eljáró ügyvéddel egyeztetetten az adásvétel költségei az alábbiak:
Vételár: 4,2 millió Ft – melyből az alapítványi támogatás fedezne 2,2 millió forintot
Költségek:
 Földhivatal: 6.600.- Ft összegű igazgatási, szolgáltatási díj,
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NAV: várhatóan 84.000.- Ft összegű vagyonszerzési illeték,



ügyvéd: ügyvédi munkadíj: 375.000.- Ft

2016.05.10.
A Kuratórium a „Szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj” pályázat és a
„Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő, tehetséges magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának
támogatása” pályázatok kiírását jóváhagyja.
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2016.08.25.

8.348.680,- Ft

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Név
Kódszám: 2016/II/1/1-20,
Kódszám: 2016/II/2/21-22
2016/II/1/1
2016/II/1/2
2016/II/1/3
2016/II/1/4
2016/II/1/5
2016/II/1/6
2016/II/1/7
2016/II/1/8
2016/II/1/9
2016/II/1/10
2016/II/1/11
2016/II/1/12
2016/II/1/13
2016/II/1/14
2016/II/1/15
2016/II/1/16
2016/II/1/17
2016/II/1/18
2016/II/1/19
2016/II/1/20

2016/2017.
tanév
I. szemeszter
80 000,- Ft
295 000,- Ft
385 000,- Ft
250 000,- Ft
327 250,- Ft
129 180,- Ft
220 000,- Ft
100 000,- Ft
355 000,- Ft
125 000,- Ft
92 700,- Ft
53 900,- Ft
292 250,- Ft
97 500,- Ft
180 000,- Ft
250 000,- Ft
75 000,- Ft
230 000,- Ft
250 000,- Ft

2016/2017.
tanév
II. szemeszter
80 000,- Ft
295 000,- Ft
385 000,- Ft
250 000,- Ft
107 650,- Ft
80 000,- Ft

125 000,- Ft
98 400,- Ft
53 900,- Ft
292 250,- Ft
97 500,- Ft
336 200,- Ft
180 000,- Ft
100 000,- Ft
75 000,- Ft
230 000,- Ft
250 000,- Ft

Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának
támogatására szóló ösztöndíj:
21
22

2016/II/2/21
2016/II/2/22

500 000,- Ft
300 000,- Ft

500 000,- Ft
300 000,- Ft

23. A fentiekben nem nevesített pályázók kérelmét az Alapítvány nem támogatja.
Indoklás:
Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási
ösztöndíj pályázat
(a pályázat kódszáma 2016/II/1.)
Korábbi években már támogatott, támogatásra javasolt pályázók:
1.) 2016/II/1/1 kódszámon nyilvántartott
tanulmányait a Nyíregyházi Főiskola Bölcsész szakán alapképzésen jeles eredménnyel fejezte be, majd a Debreceni Egyetem
mesterképzésén folytatta Magyar-történelem szakon. Tanulmányi átlaga: 4,76. Az alapképzés során a HÖOK keretében
mentorként tevékenykedett. Akárcsak előző évben, idén is a kollégiumi díj megfizetéséhez kér támogatást.
Alapítványunk a tavalyi évben 160.000,- Ft-tal támogatta, mellyel elszámolt.
Édesanyja egyedül neveli őt és két középiskolás testvérét. Jövedelmük az édesanyja ápolónői munkabére és egy gyermek
után járó családi pótlék. Az egy főre jutó jövedelem nettó 36.120,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 160.000,- Ft /teljes tanév; kollégiumi díjra.
Javasolt támogatási összeg: 160.000,- Ft/teljes tanév (I. félév: 80.000,- Ft; II. félév: 80.000,- Ft) a fenti célra.
2.) 2016/II/1/2 kódszámon nyilvántartott
idén harmadéves a Corvinus Egyetem Gazdálkodás szakán. Az előző év tanulmányi átlaga 4,33 volt. Pályázatból idén is
a tandíjat szeretné fedezni, a tavalyival azonos összegben, azért, hogy minél kisebb összegű diákhitellel zárja a tanulmányait.
Az idei évre vonatkozó tervei között szerepel az angol után a német nyelvvizsga letétele, amelynek költségeit a nyári
munkából fedezi.
Alapítványunk a tavalyi évben 590.000,- Ft-tal támogatta tandíja kifizetésében, mellyel elszámolt.
Édesapja egyedül neveli, édesanyja elhagyta a családot. Év közben nagynénjénél Csepelen lakik, egyébként édesapjával
közösen élnek egy háztartásban, testvére már elköltözött, önállóan tartja el magát. Jövedelmük csak az édesapja
munkabére: 107.747,- Ft/hó. Az egy főre jutó jövedelmük: nettó 56.691,- Ft/hó/fő.
Igényelt pályázati összeg: 590.000,- Ft / teljes tanév, tandíjának kifizetéséhez.
Javasolt támogatási összeg: 590.000,- Ft/teljes tanév (I. félév 295.000,- Ft, II. félév: 295.000,- Ft) a fenti célokra. 2
3.) .) 2016/II/1/3 kódszámon nyilvántartott
Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karának hatodéves hallgatója, most végez. Az elmúlt év tanulmányi átlaga 4 volt.
Tanulmányai folytatásához albérletre, budapesti, debreceni és a két város közötti utazási költségekre és tanszerek
megvásárlásához kéri Alapítványunk támogatását 14 hónapra 2016. augusztus 1-től 2017. szeptember 30-ig, mivel a záró
tanév ebben az időrendben zajlik. Ebben az időszakban gyakorlatokon vesz részt, melyeket szigorlatok követnek,
szakdolgozatot ír, államvizsgát tesz és diplomavédésre is sor kerül.
Alapítványunk Bálintot - és korábban testvérét is - 7 éve támogatja, a tavalyi évben 726.000,- Ft támogatásban részesült,
mellyel elszámolt.
Szülei elhunytak, szociális körülményeiben nem történt tavalyhoz képest érdemi változás. A család jövedelme
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mindösszesen a két testvér árvaellátása, ami fejenként nettó 61.865,- Ft /hó.
Igényelt pályázati összeg: 770.000,- Ft / teljes tanév (14 hónap);
I. félév költségei: 385.000,- Ft (albérleti díj 350.000,- Ft, utazási költség, tanszerek, egyéb 35.000,- Ft)
II. félév költségei: 385.000,- Ft (albérleti díj 350.000,- Ft, utazási költség, tanszerek, egyéb 35.000,- Ft)
Javasolt támogatási összeg: 770.000,- Ft/teljes tanév (I félév: 385.000,- Ft, II félév: 385.000,- Ft) a fenti célokra.
4.) 2016/II/1/4 kódszámon nyilvántartott
idén harmadéves a békéscsabai Szent István Egyetem Pénzügy és számviteli szakán. Idén is tandíjra és kollégiumi díjra
pályázik Alapítványunktól. Az elmúlt év tanulmányi átlaga: 4,76 volt. Részt vesz az egyetem tudományos és diákéletében
is, az egyetemi HÖOK-ban szociális kérdésekkel foglalkozik, az Erasmus+ program keretében Angliában is volt szakmai
gyakorlaton. Az alapképzést követően a magánszektorban szeretne elhelyezkedni, és munka mellett elvégezni a
mesterképzést.
Alapítványunk a tavalyi évben 500.000,- Ft-tal támogatta Dóra tandíjának és kollégiumi díjának finanszírozását,
mellyel elszámolt.
Négyen élnek egy háztartásban, szülei elváltak, de egy háztartásban élnek. Édesanyja ez évben munkanélküli lett,
nővére sem dolgozik. Rossz szociális körülményeik között élnek, édesapja munkabéréből, nagymamája természetben
segíti a családot. Dóra nyáron diákmunkát vállal. Az egy főre jutó jövedelmük: nettó 8.000,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 500.000,- Ft/teljes tanév; 250.000,- Ft/félév (Tandíj: 300.000,- Ft/tanév; kollégiumi díj: 200.000,Ft/tanév)
Javasolt támogatási összeg: 500.000,- Ft/teljes tanév (I. félév: 250.000,- Ft, II. félév: 250.000,- Ft) a fenti célokra. 3
5.) 2016/II/1/5 kódszámon nyilvántartott pályázó
jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán ötödéves politológia szakon.
Előző évi tanulmányi átlaga 3,66. Ugyanebben az intézményben párhuzamosan jogi tanulmányokat folytat levelező
tagozaton. A Szent Vince Kollégium és Szakkollégium Misszióstársaság életében aktív szerepet vállal: konferenciákat
szervez, előadásokat tart, tanulmányi köteteket szerkeszt. Az előző évben az Országgyűlés elnökének ösztöndíjasa volt.
Lászlót 2014. I. félévétől támogatja az Alapítvány, előző évben 503.490,- Ft támogatásban részesítette, mellyel elszámolt.
Az idei évben megélhetésre, lakhatási költségekre, taneszközök, tankönyvek vásárlására, illetve az utazáshoz kapcsolódó
költségekre kéri az Alapítvány támogatását, csak az első félévben. Januárban tervezi a Politológia szak befejezését, ezt
követően munkába áll.
Édesanyjával él, aki munkanélküli, László amikor tanulmányai engedik, munkát vállal. A család halmozottan hátrányos
helyzetű, egyetlen rendszeres bevételüket a gyerektartás. Az egy főre jutó rendszeres jövedelem nettó 4.000,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 327.250,- Ft / tanév az I. félévre
Részletezve megélhetés 150.000,- Ft, utazási költség 37.250,- Ft, taneszközök, tankönyvek 40.000,- Ft, lakhatás: 100.000,- Ft
Javasolt támogatási összeg: 327.250,- Ft / tanév az I. félévre a fenti célokra.
6.) 2016/II/1/6 kódszámon nyilvántartott pályázó
a SOTE Általános orvosi karának hatodéves, végzős hallgatója. Előző év tanulmányi átlaga 4,42 volt. Idén kollégiumi
díjra és utazási költségekre kér támogatást, a korábbitól eltérő rendben 12 hónapra, mert a tanév 2016. július 18-tól 2017.
június 30-ig tart. Ezalatt az időszak alatt a fő témakörökből szigorlatot tesz a szakmai gyakorlatot követően, egyidejűleg
szakdolgozatot ír, és a végén államvizsgával és diplomavédéssel zárja a tanévet. Tanulmányai alatt tudományos diákköri
munkákban, kutatásokban vett részt, egyéni érdeklődése különösen a patológia.
Pályázót 2014. I. félévétől támogatja az Alapítvány. Előző félévben 211.520 Ft támogatást kapott Alapítványunktól,
mellyel elszámolt.
Édesanyjával és öccsével él egy háztartásban, édesapja váratlanul elhagyta őket. Öccse villamosmérnöknek tanul Óbudán,
édesanyjuk pedagógusként az egyetlen kereső a családban. Az egy főre jutó jövedelem nettó 34.594,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 236.830,- Ft/ tanév,
I. félév költségei: 129.180,- Ft (kollégiumi lakhatás: 69.900,- Ft; utazási költség: 59.280,- Ft)
II. félév költségei: 107.650,- Ft (kollégiumi díj: 58.250,- Ft; utazási költség: 49.400,- Ft, összesen: 96.000,- Ft.
Javasolt támogatási összeg: 236.830,- Ft /teljes tanév (I. félév: 129.180,- Ft, II. félév: 107.650,- Ft) a fenti célokra. 4
7.) 2016/II/1/7 kódszámon nyilvántartott pályázó
alapdiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen Germanisztika-német szakon szerezte, majd Fordító-tolmács
mesterképzést kezdett ugyanebben az intézményben. Az előző éves átlaga 3,97 volt. Tanulmányai mellett rendszeresen
végez önkéntes munkát, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek tanítását, felkészítését vállalja egy tanoda keretein belül.
Előző évben angol nyelvtanfolyamra járt, amelynek végén felsőfokú nyelvvizsgát tett 100%-os eredménnyel. A következő
évben szeretné angol nyelvtudását szeretné nyelvtanfolyam keretében szinten tartani, szaknyelvi kurzuson bővíteni, valamint
szakmai okból fordítástámogató szoftvert vásárolni.
Alapítványunk a tavalyi évben 170.000,- Ft támogatásban részesítette, amellyel elszámolt.
Hárman élnek egy háztartásban, édesanyja egyedül neveli, édesapja elhunyt. Édesanyja szívbeteg, dolgozni nem tud,
nyugdíjas. A család jövedelmét a rokkantnyugdíj, árvaellátás és a Bursa Hungarica ösztöndíj alkotja. Halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül. Az egy főre jutó jövedelem 67.403,- Ft.
Igényelt pályázati összeg: 300.000,- Ft/teljes tanév
I. félév költségei: 220.000,- Ft, (nyelvtanfolyam külső helyszínen 60.000,- Ft, angol szaknyelvi kurzus az egyetemen 16.800,Ft, fordítóprogram 91.440,- Ft, nyelvkönyvek, szótárak: 51.760,- Ft)
I. félév költségei: 80.000,- Ft, (nyelvtanfolyam külső helyszínen 60.000,- Ft, angol szaknyelvi kurzus az egyetemen 16.800,Ft, nyelvkönyvek, szótárak: 3.200,- Ft)
Javasolt támogatási összeg: 300.000,- Ft/teljes tanév (I. félév: 220.000,- Ft; II. félév: 80.000,- Ft) a fenti célokra.
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8.) 2016/II/1/8 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Debreceni Egyetemen Természettudományi és Technológia Karának Vegyész mesterképzésén másodéves. Előző
évének átlaga 4,8 volt. Az egyetemi kutatómunkában is részt vesz, több területen is dolgozott, ajánlásai alapján szép
eredménnyel. Pályaterve alapján érdeklődése a műanyagokkal kapcsolatos vizsgálatokra irányul leginkább, ezek ipari
alkalmazása, a K+F-ben betöltött szerepe, klímavédelmi szempontjai.
Attilát az előző ösztöndíj programban 150.000,- Ft-tal támogatta az Alapítvány, mellyel elszámolt.
Édesanyja egyedül neveli őt és bátyját, albérletben élnek. Jövedelmük édesanyja munkabéréből és Attila ösztöndíjából
van, bátyja munkanélküli. Az egy főre jutó jövedelmük: nettó 36.720,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 100.000,- Ft/teljes tanév; (I. félévben laptopra és szemüvegre).
Javasolt támogatási összeg: 100.000,- Ft/teljes tanév (I. félév: 100.000,- Ft) a fent említett célokra. 5
9.) 2016/II/1/9 kódszámon nyilvántartott pályázó
az idén másodéves a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Vezetés-szervezés szakán, mesterszakon,
várhatóan 2017. januárjában végez. Ebben a félévben már nem jogosult az állami támogatásra, ezért az utolsó félévét
költségtérítéses rendszerben végzi. Az elmúlt év tanulmányi átlaga 4,27 volt. Ebben a félévben TDK dolgozatot és
szakdolgozatot is készít – melyen már az előző félévben elkezdett dolgozni -, témája: „Sikeres vállalkozó nők”. A
szakkollégium keretein belül roma származású diákok felkészítésében vesz részt. A diploma megszerzése után az állami
szektorban szeretne elhelyezkedni, a megyei rendőr-főkapitányságon. A támogatást tandíjra és kollégiumi díjra kéri.
Hajnalkát az előző pályázati ciklusban 223.900,- Ft-tal támogatta az Alapítvány, mellyel elszámolt.
Édesanyja egyedül neveli őt és 6 testvérét, apjuk elhagyta őket. Hat gyermek óvodás, iskoláskorú, a hetedik
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap. Az egy főre jutó jövedelmük nettó 16.681,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 355.000,- Ft teljes tanév, I. félévre 355.000,- Ft, (kollégiumi díj: 85.000,- Ft; tandíj: 270.000,- Ft.)
Javasolt pályázati összeg: 355.000,- Ft teljes tanév, I. félévre 355.000,- Ft, (kollégiumi díj: 85.000,- Ft; tandíj: 270.000,- Ft)
a fenti célokra.
10.) 2016/II/1/10 kódszámon nyilvántartott pályázó
harmadéves, végzős a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás szervező szakán alapképzésen. Az előző év
tanulmányi átlaga 4,75. Az utolsó évben tervezi letenni a nyelvvizsgát, megírni a szakdolgozatot, majd jelentkezik
mesterképzésre gazdasági területre. Érdeklődése az állami szektorra irányul, annak speciális feladataira, tervei szerint ezen a
területen szeretne elhelyezkedni tanulmányai után is.
Alíz a 2015/2016-os ösztöndíj programban 250.000,- Ft-ot kapott az Alapítványtól, mellyel elszámolt.
Aliz családi okból elköltözött a szüleitől, nagymamájával és még egy személlyel él, aki szintén tanuló. Egyetlen
rendszeres jövedelmük a nagymama nyugdíja. Aliz hátrányos helyzetét önkormányzati határozat igazolja. Az egy főre jutó
jövedelem: nettó 27.808,- Ft / hó
Igényelt pályázati összeg: 250.000,- Ft / teljes tanév. (kollégiumi díj, utazási költség)
Javasolt támogatási összeg: 250.000,- Ft teljes tanév (I. félév: 125.000,- Ft, II. félév: 125.000,- Ft) a fenti célokra. 6
11.) 2016/II/1/11 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Testnevelési Egyetem alapképzéses sportszervező szakán harmadéves éves. Előző évi tanulmányi átlaga 4,82 volt.
Norbert születése óta vak, ennek ellenére kimagasló eredményei vannak a sportban és a tanulásban egyaránt. Gyermekkora
óta versenyszerűen sportol, júdóban és úszásban nemzetközi és magyar versenyeken is komoly sikereket ért el. Jelenleg
júdózik, úszik, teljesítménytúrákon vesz részt, fut, valamint egy stand-up komedy társulatban lép fel. Legfőbb célkitűzésének
azt tartja, hogy a lehető legteljesebb életet élhessen. Vakvezető kutya segítségével közlekedik, melynek eltartásáról ő
gondoskodik.
Norbertet az előző évben 185.800,- Ft-tal támogatta az Alapítvány, mellyel elszámolt.
Hátrányos helyzetű családból származik. Bár öten vannak bejelentve egy háztartásba édesapja és egyik testvére a
gyakorlatban külön élnek. Gyermekkora óta a családjától külön él, jelenleg a Testnevelési Egyetem kollégiumában lakik.
Ha teheti, ő támogatja édesanyját anyagilag. Tanulmányai mellett munkát vállal, csomagolóként dolgozik egy budapesti
cégnél. Az egy főre jutó jövedelem: nettó 90.524,- Ft/hó.
Kollégiumi díjának kifizetéséhez, az angol középfokú nyelvvizsga letételéhez és nyomtatópatron vásárlásához kéri az
Alapítvány támogatását.
Igényelt pályázati összeg: 191.100,- Ft teljes tanév,
I. félév: 92.700, Ft (kollégiumi díj: 69.900,- Ft, nyomtatópatron: 22.800,- Ft)
II. félév: 98.400,- Ft (kollégiumi díj: 69.900,- Ft, nyelvvizsga: 28.500,- Ft.)
Javasolt támogatási összeg: 191.100,- Ft / teljes tanév (I. félév: 92.700,- Ft, II. félév: 98.400,- Ft), a fenti célokra.
12.) 2016/II/1/12 kódszámon nyilvántartott pályázó
jelenleg harmadéves az Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar Óvodapedagógus szakán. Az előző évi
tanulmányi átlaga 4,89 volt. Minden évben két hét gyakorlaton van, amelyre saját maga készíti saját anyagi forrásaiból az
eszközöket. Rendszeresen részt vesz gyermekeknek szóló eseményeken, szervezőként, foglalkozásvezetőként,
diákmunkásként, önkéntesként. A szak elvégzése után gyógypedagógusnak szeretne továbbtanulni.
A támogatást utazási költségekre, megélhetésre, iskolai eszközök, jegyzetek, egyéb szakmai eszközök beszerzésére kéri.
Zsanett a 2014/2015-ös ösztöndíjprogramban 100.000,- Ft támogatást kapott az Alapítványtól, mellyel elszámolt.
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Édesapja hosszú ideig közfoglalkoztatott volt, jelenleg egy vállalkozónál dolgozik alkalmazottként. Édesanyja ápolási
díjat kap, testvére koraszülött volt, tartósan beteg, felnőve szakmát tanult, már elköltözött otthonról, önálló életet él. Egy
főre jutó nettó jövedelmük 46.963,- Ft/fő.
Igényelt pályázati összeg: 107.800,- Ft teljes tanév, (I. félévre: 53.900, Ft; II. félévre: 53.900,- Ft)
Javasolt támogatási összeg: 107.800,- Ft / teljes tanév (I. félévre: 53.900,- Ft, II. félévre: 53.900,- Ft), a fenti célokra. 7
13.) 2016/II/1/13 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Pénzügyi és számviteli szakán szerezte meg
alapdiplomáját 2016. januárjában jeles minősítéssel. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy
mesterszakán folytatta a második félévben (keresztfélév). Márkot érdeklődése a vállalati pénzügyek felé orientálja,
szakmai gyakorlatait is elsősorban ezen a területen szerezte, sikeres vizsgáit követően a következő félévben már erre a
területre specializálódik. A mesterszak első félévének egyes tárgyai azonban nehézséget jelentettek számára, ennek
eredményeként a két félévben nagy eltérés mutatkozott a tanulmányi eredményében, az átlaga az alapképzés utolsó
félévében 5, a mesterképzés első félévében 3,24 lett. Márk ezzel az átlaggal az évfolyam eredményesebb tanulói közé
tartozik, az évfolyam jelentős hányada megbukott az ő átlagát is lerontó tárgyakból. Méltányolva Márk eddigi teljesítményét,
szorgalmát, jó eredményeit, javasoljuk a további támogatását. Az elkövetkező évben angol nyelvvizsgát tenni, a képzést
követően jövőjét a bankvilágban képzeli el.
2013. I. félévétől támogatja az Alapítvány, az előző évben 1.172.000,- Ft ösztöndíj támogatásban részesült, mellyel
elszámolt.
Szociálisan rászorult, édesapja rokkantnyugdíjas, édesanyja munkanélküli, jelenleg a közmunkaprogramban vesz részt.
Szociális helyzetére tekintettel a Hodászi Polgármesteri Hivatal Márkot gyermekvédelmi kedvezményben részesíti. Az egy
főre jutó jövedelem nettó 25.380,- Ft/fő
Igényelt pályázati összeg: 584.500,- Ft / teljes tanév
I. félév: 292.250,- Ft, (lakhatás 125.000,- Ft; élelmezés: 150.000,- Ft, utazás: 17.250,- Ft)
II. félév: 292.250,- Ft, (lakhatás 125.000,- Ft; élelmezés: 150.000,- Ft, utazás: 17.250,- Ft)
Javasolt támogatási összeg: 584.500,- Ft / teljes tanév (I. félév: 292.250,- Ft, II. félév: 292.250,- Ft) a fenti célokra.
14.) 2016/II/1/14 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi kar, Keleti nyelvek és kultúrák - kínai
szakára jár, szeptembertől harmadéves. Az előző évet halasztotta, mert elnyerte a Qingdaoi Egyetem ösztöndíját Kínában, a
2015-2016 tanév mindkét félévére. Kint tartózkodása alatt kínai nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett. A következő tanévben a
már megtanult három nyelv (angol, német, kínai) mellé egy újabb nyelvet tanulna, majd mivel végez, a szakdolgozatában
szeretne elmélyedni. Ezt követően a saját lábára szeretne állni, önálló egzisztencia kialakítását tervezi. Jelenlegi pályázatában
kollégiumi díjra kér támogatást.
Qiaomint Alapítványunk a tavalyi évben 360.000,- Ft-tal támogatta a „Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő
tehetséges magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának támogatására” kiírt program keretében, mellyel
elszámolt.
Szüleivel él, édesapja szívbeteg, rokkantnyugdíjas, édesanyja rákbeteg. Jövedelmük a két szülő nyugdíjából áll. Az egy
főre jutó jövedelem: 45.850,- Ft/hó.
Igényelt pályázati összeg: 195.500,- Ft / teljes tanév; 97.500,- Ft/ félév kollégiumi díjra.
Javasolt pályázati összeg: 195.500,- Ft /teljes tanév (I. félév: 97.500,- Ft; II. félév: 97.500,- Ft) a fenti célra. 8
15.) 2016/II/1/13 kódszámon nyilvántartott pályázó
az ELTE Bölcsészettudományi Kar Európai társadalmi terek fejlesztés és identitások két éves mesterszakán
másodéves. Az elmúlt évének átlaga 4,4 volt. Alapdiplomáját ugyanezen egyetem Művészettörténet szakán szerezte jeles
minősítéssel.
Az előző év első félévét a budapesti ELTE-n végezte, míg a második félévet a prágai Károlyi Egyetemen, a TEMA
Erasmus Mundus ösztöndíjprogramja keretében. A következő félévet szintén itt tölti, és csak a második félévben tér vissza az
ELTE-re. A nyári időszakban a CEU nyári egyetemén ösztöndíjasként vett részt, amelynek során olyan szakmai környezetbe
került, amely a doktori ambícióit erősíti. Kutatási terve a budapesti és prágai villanegyedek összehasonlító elemzése az 18701914 közötti időszakban.
Alapítványunk az előző tanévben a belföldi képzést 325.000,- Ft, a külföldi félévet 425.990,- Ft-tal támogatta, mellyel
elszámolt.
Édesanyjával él egy háztartásban, rendszeres jövedelemmel csak édesanyja rendelkezik. Az elmúlt években Gyöngy
diákmunkát vállalt, ezzel is hozzájárulva a mesterképzés kiadásaihoz, dolgozott például a Magyar Kastélyprogram Kft-nél, a
Budapesti Történeti Múzeumban, de jelenleg nincs hasonló állandó munkahelye. Egy főre jutó jövedelem: 71.500,- Ft /hó.
Igényelt pályázati összeg 336.200,- Ft/tanév, a II. félévre tandíj megfizetésére.
Javasolt támogatási összeg: 336.200,- Ft (II. félévre: 336.200,- Ft) a pályázatában megjelölt célra.
16.) 2016/II/1/16 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának harmadéves hallgatója. A tavalyi évben 4,87 volt a tanulmányi
átlaga. Kornél tanulási nehézségekkel élő hallgató, dyslexiát és dysgraphiát állapítottak meg nála. Ezért az egyetem első
éveiben a tanórákon kívül a tanulás-módszertani tréningekre is járt, így sikerült megtalálnia a megfelelő módszert.
Gyermekkora óta segítő pályára készül, az orvosi területen belül a sürgősségi és baleseti területen képzeli el a jövőjét. Az
iskola mellett számos táborban, önkéntes programban részt vesz, ahol elsősorban elsősegély-nyújtási ismereteket oktat,
prevenciós előadásokat tart, valamint a fogyatékos hallgatók beilleszkedését is segíti.
Kornélt az Alapítvány a 2014/2015-ös tanéven 250.000,- Ft-tal támogatta, a második féléves támogatás azonban nem lett
kiutalva, mert az elvárt átlagot nem tudta teljesíteni.
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Szüleivel és három testvérével élnek egy háztartásban, két testvére már végzett jogász, önálló háztartásban élnek Szülei
református lelkipásztorok. A család egy főre jutó jövedelme nettó 44.890,- Ft/hó.
Igényelt összeg: teljes tanévre: 360.000,- Ft; félévenként 180.000,- Ft (lakhatás: 50.000,- Ft, utazás: 50.000,- Ft, megélhetés
50.000,- Ft, könyvvásárlás: 30.000,- Ft)
Javasolt összeg: teljes tanévre: 360.000,- Ft, (I. félév: 180.000,- Ft, II. félévre: 180.000,- Ft) a fenti célokra. 9
17.) 2016/II/1/17 kódszámon nyilvántartott pályázó
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kriminológia mesterképzését kezdi. Alapdiplomáját a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának Szociálpedagógia szakán szerezte, ahol előző évi tanulmányi átlaga 4.99
volt. Az egyetem mellett sokoldalú szociális, közösségi tevékenységet végez, prevenciós előadások tartásától kezdve
idősgondozáson keresztül véradás szervezéséig, gyerekprogramok lebonyolításáig bezárólag. Külön érdeklődéssel fordult a
siketek felé, elvégzett egy jelnyelvi tanfolyamot és vizsgát is tett belőle, illetve a roma kultúra és társadalom kérdésit is
tanulmányozta egy kurzus keretein belül. A sikeres felvételi miatt Budapesten kell laknia, jelen pályázatában lakhatásra,
utazásra, megélhetésre és iskolai kiadásokra kér támogatást.
Alapítványunk a 2014/2015-ös tanévben 160.000,- Ft-tal támogatta, mellyel elszámolt.
Hátrányos helyzetű faluban él idős, beteg nagyszüleivel. Evelin igyekszik alkalmi diákmunkákból, ösztöndíjakból
bevételt szerezni, hogy ne terhelje nagyszüleit tanulmányainak költségeivel, a család rendszeres jövedelme azonban csak a
két nagyszülő nyugdíjából áll. Az egy főre jutó jövedelem: nettó 42.052,- Ft/hó.
Igényelt összeg: teljes tanévre: 350.000,- Ft; (I. félévre: 250.000,- Ft, II. félévre: 100.000,- Ft)
Javasolt összeg: teljes tanévre: 350.000,- Ft, (I. félév: 250.000,- Ft, II. félévre: 100.000,- Ft) a fenti célokra.
Támogatásra javasolt új pályázók:
1.) 2016/II/1/18 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Angol-történelem szakos harmadéves hallgatója. Az előző évi
tanulmányi átlaga 4,3 volt. Középiskolai tanulmányait a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnáziumban végezte, jelesre
érettségizett, angol nyelvből középfokú nyelvvizsgáját már középiskolában megszerezte. Az egyetemi évei alatt tagja lett az
AISEC diákszervezetnek, így a tanórákon megszerzett lexikális tudás mellett sokat fejlődött kommunikáció és csoportmunka
területén is. Sokat segítettek az egyetemen szerzett emberi kapcsolatai abban, hogy tervei kikristályosodjanak, tanárként azt
szeretné elérni, hogy a tudás mindenki számára elérhető legyen.
Ajánlója szerint Boglárka sokat fejlődött az egyetemi évek alatt, személyisége sokkal magabiztosabb lett, tanulmányait pedig
nagyon szorgalmasan végzi, nem csak a vizsgaidőszakban, de szorgalmi időszakban is, aki nagyon pozitív attitűdöt fog
képviselni leendő tanulói felé.
Szüleivel él Nagykállón, édesapja rokkantjáradékot kap, édesanyját daganattal műtötték, jelenleg nyugdíja mellett
félállásban dolgozik. A család egy főre jutó nettó jövedelme: 37.179,- Ft.
Igényelt összeg: teljes tanévre: 150.000,- Ft; (kollégiumi lakhatás költsége I. félévben: 75.000,- Ft, II. félévben 75.000,- Ft)
Javasolt összeg: teljes tanévre: 150.000,- Ft, (I. félév: 75.000,- Ft, II. félévre: 75.000,- Ft) a fenti célokra. 10
2.) 2016/II/1/19 kódszámon nyilvántartott pályázó
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának negyedéves hallgatója. Az előző évének
tanulmányi átlaga 3,63 volt. Az önköltséges képzésre nyert felvételt, a tandíjat hitelből finanszírozza. Két félévet töltött
Franciaországban ösztöndíjasként, illetve szakmai gyakorlaton. Tehetséges és lelkiismeretes joghallgatónak írja le ajánlója, és
az elnyert elismerések is: beválogatták a Kovász Tehetséggondozó Programba, felvették az Excellence kiválósági programba,
a Nemzeti Tehetségprogram keretében megjelent egy 20 oldalas publikációja terrorizmus-finanszírozás és pénzmosás
témában, angol és francia nyelvű perbeszéd versenyben vesz részt. Egy értelmi fogyatékosokat segítő szervezetnél végez
segítő munkát évek óta.
Szonja évekkel ezelőtt elköltözött Budapestre, azóta saját maga tartja el magát, szülei csak alkalomszerűen segítik. Június
óta egy ügyvédi irodában dolgozik, és alkalmi munkákat vállal, hogy megélhetését biztosítani tudja, de ez a tandíjra nem
nyújt fedezetet. Egy főre jutó nettó jövedelme a keresete: 70.001,- Ft.
Igényelt összeg: teljes tanévre: 460.000,- Ft; tandíjra félévenként 230.000,- Ft.
Javasolt összeg: teljes tanévre: 460.000,- Ft, (I. félév: 230.000,- Ft, II. félévre: 230.000,- Ft) a fenti célokra.
3.) 2016/II/1/20 kódszámon nyilvántartott pályázó
idén nyert felvételt a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára. A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban
érettségizett jeles eredménnyel, középiskolai évei alatt angolból és németből középfokú nyelvvizsgát, valamint ECDL
vizsgát tett. Rendszeresen részt vett művészeti és tanulmányi versenyeken, ahol kiváló teljesítményt nyújtott, igazi
érdeklődése azonban a reál tárgyak felé húzza, biológiából és fizikából emelt szintű érettségit tett. Az Élet és Tudomány
folyóiratban cikke jelent meg az asztmáról, amelyben egyébként maga is érintett. További törekvése, hogy hasonlóan jó
eredménnyel folytassa tanulmányait, nyelvismeretét továbbfejlessze, kutató munkában vegyen részt. Magyarországon szeretne
praktizálni az egyetem elvégzését követően.
A pályázó a támogatást kollégiumi díjra, utazási költségekre, megélhetésre, jegyzetek vásárlására és nyomtató vásárlására
kéri.
Édesanyjával albérletben élnek, aki munkanélküli, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, családi pótlékot
kap és gyerektartást. Egy főre jutó nettó jövedelmük: 22.250,- Ft.
Igényelt összeg: teljes tanévre: 886.451,- Ft; (I. félévre 596.825,- Ft, II. félévre 289.590,- Ft)
Javasolt összeg: teljes tanévre: 500.000,- Ft, (I. félév: 250.000,- Ft, II. félévre: 250.000,- Ft) a fenti célokra.
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Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő, tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának
támogatására szóló pályázat
(a pályázat kódszáma 2016/II/2.)
Támogatásra javasolt pályázók:
1.) 2016/II/2/21 nyilvántartott pályázó
Pályázó a Hochschule Luzern Egyetemen (Svájc) Klasszikus zene tagozatán a nagybőgő szakon mesterképzésre nyert
felvételt. Alapdiplomáját nagyon jó (B) eredménnyel végezte.
Tivadar 2013. óta tanul az egyetemen. A tanulmányi ideje alatt végig nagyon jó tanuló volt, és tehetségét tanárai elismerték.
Meghívták a világ egyik leghíresebb zenei fesztiváljára, a Yehudi Menuhin Fesztiválra, ahol 2016. júliusától állandó zenekari
tag, és amely minden év július 27-től augusztus 25-ig tart. Tehetségét az is bizonyítja, hogy az alapdiploma megszerzését
követően felvették a mesterképzésre, amelyre csak nagyon kevés hallgatónak van lehetősége. 2016. márciusában megkapta az
Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat, amelyet az előző szemeszter tandíjára és a
szállására fordított.
Pályázót 2013/2014. I. félévében 1.000.000,- Ft támogatásban részesítette az Alapítvány, a Luzerni Egyetemi
tanulmányaihoz szükséges lakhatási, megélhetési költségeinek fedezése céljából. Az ösztöndíjas szerződésben foglalt
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Hárman vannak testvérek, testvérei csellón játszanak, öccse szintén az Egyetem hallgatója. Szülei kisebbre cserélték
lakásukat azért, hogy gyermekeik zenei továbbtanulását segítsék. Édesanyjának van állandó munkája, édesapja zenész,
neki csak alkalmi felkérései vannak, amely nagyon kevés jövedelmet hoz. Csatolta a Budapest Főváros Kormányhivatala
VIII. Kerületi Hivatal hatósági igazolását, hogy a család szociálisan rászorult. Édesanyja munkabére nettó 102.359,- Ft, egy
főre jutó jövedelem nettó 23.672,- Ft/fő/hó.
2016/2017 évi tanulmányai folytatásához, a lakhatásának, megélhetési, utazási és iskolai könyv költségeinek fedezetére
kéri az alapítvány támogatását.
Igényelt támogatás: 1.000.000,- Ft/ tanév
Javasolt támogatás: 1.000.000,- Ft /tanév (I. félév: 500.000,- Ft, II. félév: 500.000,- Ft) 2
2.) 2016/II/2/22 nyilvántartott pályázó
a svájci Hochschule Luzern zenei egyetemen a klasszikus zenei tagozaton a cselló szak harmadik, utolsó évfolyamos
hallgatója. Decemberben kerül sor a diploma koncertjére, októberben nemzetközi zongoraversenyre készül. Tanulmányai
alatt iskolatársaival Luzernben több helyen felléptek, ahol zenéjüket elismeréssel fogadták. Tanulmányai során rendszeresen
közreműködik zenei projektekben. 2016-ban elnyerte az Emberi Források Minisztériumának a Nemzet Fiatal Tehetségeiért
ösztöndíját. Különböző elnyert ösztöndíjak segítségével tudja csak a tanulmányait folytatni, hiszen Svájcban nagyon magasak
a megélhetési és lakhatás fenntartásának a költségei.
Alapítványunk a 2014/2015-ös tanévben egyszeri 300.00,- Ft-os támogatásban részesítette a tanulmányai megkezdése
érdekében.
Hárman vannak testvérek, húga csellón játszik, bátyja szintén az Egyetemen tanul mesterszakon. Szülei kisebbre
cserélték lakásukat azért, hogy gyermekeik zenei továbbtanulását segítsék. Édesanyjának van állandó munkája, édesapja
zenész, neki csak alkalmi felkérései vannak, amely nagyon kevés jövedelmet hoz. Csatolta a Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal hatósági igazolását, hogy a család szociálisan rászorult. Édesanyja munkabére nettó
102.359,- Ft, egy főre jutó jövedelem nettó 23.672,- Ft/fő/hó.
2016/2017 évi tanulmányai folytatásához, a lakhatásának fedezetére kéri az alapítvány támogatását.
Igényelt támogatás: 600.000,- Ft/ tanév
Javasolt támogatás: 600.000,- Ft /tanév (I. félév: 300.000,- Ft, II. félév: 300.000,- Ft)
13
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2016.08.25.
A Kuratórium a „Hátrányos helyzetben lévő oktatási intézmények digitális infrastruktúrája fejlesztésének elősegítésére (a
pályázat kódszáma 2016/III.)” pályázat kiírását jóváhagyja.
2016.11.04.
A Kuratórium a „Hátrányos helyzetben lévő oktatási intézmények digitális infrastruktúrája fejlesztésének elősegítésére (a
pályázat kódszáma 2016/III.)” című pályázat keretében a
 Monorierdei Fekete István Általános Iskolát
20 db
 Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tiszaberceli Mezőgazdasági Szakképző Iskoláját
20 db
 Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát
25 db
 Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskolát
18 db
 Újpesti Károlyi István Általános és Gimnáziumot
15 db
tárgyi eszköz adományban részesíti.

Indoklás

Alapítványunk 2016. szeptember 1-jén hirdette meg pályázatát az OTP Bank Nyrt. által adományozott használt, a banknál már
leselejtezett, de működőképes számítógépek továbbadományozásra. A kiírásra 5 iskola pályázott, összesen 98 db
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számítógépet igényeltek.

1) Monorierdei Fekete István Általános Iskola (Monorierdő)
Az iskolában alapfokú tanítás folyik, 8 évfolyamban. Az iskolába sok a hátrányos helyzetű, beilleszkedési és tanulási
zavarokkal küzdő gyermek, akiknek a szülei nem magasan képzettek. Nem kevés azon tehetséges tanulók száma, akik csak az
iskolában jutnak számítógéphez. A folyamatosan változó világban nagyon nagy figyelmet kell fordítani az iskola a leszakadó
társadalmi csoportok gyermekeire, a tanítási órákon kívüli szakkörök szervezésével is javítva az esélyegyenlőséget. Az iskola
tudatosan épít az informatika adta lehetőségekre, amely a társadalmi kohézió egyik leghatékonyabb eszközévé vált. A tanulók
ösztönösen vonzódnak az erőteljesen ható számítástechnikához, amely alkalmas a személyiség rombolására is, de sokoldalú
fejlesztésére, képességek és készségek egész sorának erősítésére is. Miután a nehéz körülmények között élő gyermekek
együttműködési, kommunikációs tájékozódási képességei elmaradnak a jobb körülmények között lévő társaikétól,
szükségesnek tartják az informatikai műveltség megalapozását, így a tájékozódást, probléma felismerést, nyelvismeretet, és a
gyermekek gondolkodásának fejlesztését. Az intézmény nem rendelkezik megfelelő mennyiségű számítógéppel és oktató
programokkal.
Célcsoportjuk két részből tevődik össze, az egyik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik otthon nem jutnak hozzá
számítógéphez, nem ismerhetik annak használatát és előnyeit. A másik célcsoport, amelyik használja a gépet, de nem az
életkorának megfelelő programot használ.
A pályázaton igényelt gépeket szeretnék a tantermekben szétosztani, mert nem minden gyermeknek jut számítógép az órai
tananyag feldolgozásához, továbbá meg kell küzdeniük a fokozott igénybe vétel miatti meghibásodásokkal és az
amortizációval is. Mindezek mellett az iskola elkötelezett a színvonalas informatikai oktatás mellett, melyhez a személyi
feltételek adottak.
Az iskolában tanulók létszáma 255 fő, ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 43 fő.
Pályázatban megjelölt cél:

Számítógépes infrastruktúra bővítése

Megpályázott számítógépek száma:
Javasolt számítógép száma:

20 db
10 db

2) Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tiszaberceli Mezőgazdasági Szakképző Iskolája (Tiszabercel)
A mezőgazdasági szakiskola 3 évfolyamos középfokú intézmény, az ország hátrányos helyzetű részén, Tiszabercelen
működik. A tanulók szüleinek 90%-a munkanélküli, napról napra tengetik az életüket és az iskolások is bandákba verődve
telefonok nyomkodásával töltik szabadidejük nagy részét. Diákjaik nem jutnak el saját településükről még csak néhány km-re
sem, mert nincs rá anyagi fedezetük.
Pályázatuk benyújtásának célja, hogy szeretnék diákjaikat megtanítani a számítógép hasznos használatára, fontos elemeire,
hogy az internet segítségével jobban megismerhessék az őket körülvevő világot, példát vegyenek más közösségekről,
ráeszméljenek, a hátrányos helyzetből van kiút. Céljuk a hátrányos helyzetű tanulók felkészítése a munkaerőpiacon való
eredményesebb boldogulásra, hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkezzenek, mert ma már
elengedhetetlen feltétel az informatikai eszközök megfelelő használatának ismerete minden területen. Mindezek segítségével a
diákok későbbi megélhetését igyekeznek támogatni.
Az iskolában tanulók létszáma 47 fő, ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 37 fő.
Pályázatban megjelölt cél:

a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci helyzetének javítása

Megpályázott számítógépek száma:

20 db

Javasolt számítógép száma:

10 db

3) Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
(Budapest)
Az iskolában – körzeti iskolaként – alapfokú, általános iskoláskorú tanulók oktatása folyik 1-8 osztályig. A tanulók összetétele
az elmúlt évtizedben többször módosult. Előnyösen változott az emelt szintű német nyelv oktatásának bevezetésekor, de az
elmúlt 5 évben, a körzethatárok módosítását követően az iskola körzetébe került egy igen hátrányos terület, így
megemelkedett a hátrányos helyzetű, – pedagógusok számára nagy feladatot jelentő – integrálást igénylő tanulók száma. Az
emelt szintű nyelvoktatás, valamint a szociális háttér és a sajátos nevelésű képességi zavarokkal küzdő tanulók között a
különbség egyre nő. E vegyes összetételű tanulócsoportok oktatásához nagy segítség a technika, az interneten található,
ingyenesen elérhető különböző fejlesztő programok, az iskolában folyó, NAT elvárásainak megfelelően az összes, de
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különösen a nyelvoktatás területén nagy segítséget jelentő informatikai tudást segítő lehetőség. Az iskola igyekszik
színvonalas oktatást nyújtani, különböző programokon részt venni, melyhez a legkomplexebb forrás a világháló.
Az iskolában a gépek elavultsága gátolja a hatékony, sokrétű oktatási folyamatot. A gépeket az idegen nyelv oktatásához (10),
technika és életvitel tantárgyak (10) oktatásához, valamint a könyvtár (5 db) használatához szeretnék igényelni, de ezt
meghaladó mennyiségű gépet is hasznosítani tudnának.
Az iskolában tanulók létszáma 348 fő, ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 41 fő.
Pályázatban megjelölt cél:

Megpályázott számítógép igény:
Javasolt számítógép száma:

Digitális infrastruktúra fejlesztése az iskolai oktatás egész területét segítve, többek között
az idegen nyelvi oktatást, technika életviteli tantárgyak tanítását, valamint a diákok
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez az alternatívák felajánlása, ahol a könyvtárnak
alapvető szerepe van.
25 db
10 db

4) Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola (Budapest)
Az iskola diákjainak 30%-a német nemzetiségi nyelvet heti 5 + 1 órában, 70%-a pedig heti 3 órában angol nyelvet tanul. A
felső tagozaton tanulók heti 1 órában vesznek részt informatikai képzésben, az alsó tagozatosok pedig szakköri keretek között
heti 1 órában tanulnak informatikát. Az iskola nagy hangsúlyt fektet az integrált nevelésre, oktatásra 17 sajátos nevelésű
tanulót oktatnak utazó fejlesztő pedagógusok segítségével. Céljuk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, biztosítani
számukra, hogy lépést tudjanak tartani a jobb anyagi helyzetben lévő tanulókkal, hiszen ezen gyerekeknek csak az iskolában
van lehetőségük a számítógéppel találkozni. Az iskola tanulói rendszeresen részt vesznek az OK Központ által indított
programokon, Sulibank Élményportál pontgyűjtő akcióiban, továbbá kerületi, fővárosi versenyeken. Az iskolában robotika
szakkör is működik.
Az iskola informatikai oktatása, szaktanítók, szaktanárok által kiemelkedő, azonban a gépparkjuk elavult. A gépek 7 évnél
idősebbek, 30 %-uk pedig 10 évnél is idősebb. A monitorok többsége is régi. Az iskolában két teremben folyik az informatikai
oktatás, az egyik terem felújításához nyújtották be a pályázatukat, 18 db gépre és monitorra.
Az iskolában tanulók létszáma 472 fő, ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 30 fő.
Pályázatban megjelölt cél:

az informatika terem felújítása

Megpályázott számítógép igény:
Javasolt számítógép száma:

18 db
8 db

5) Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Az iskola alap- és középfokú oktató – nevelő tevékenységet végez, 12 évfolyamban. Az iskola az esélyegyenlőség
megteremtését kiemelt fontosságúnak tartja, ezért a speciális tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulókat különös
figyelemmel veszik körül, eredményesen fejlesztik, és nagy hangsúlyt fektetnek a tehetségek gondozására is. Fontosnak
tartják továbbá az informatikai eszközök hasznos, tanító jellegű alkalmazását, de ehhez az informatikai eszközparkjuk
rendkívül elmaradott és hiányos, különösen az alsó tagozatban anyagi forrás hiányában. A szülőktől adományként kaptak
számítógépeket, de azok nagy része már elavult, kevés tárhellyel és memória-kapacitással rendelkeznek, nem futtatható rajtuk
minden oktatási program. A használat közben gyakran meg is hibásodnak, lefagynak, nem működnek.
Az iskolának nagy segítség lenne 15 db jól működő, korszerű számítógép lapmonitorral, amelyet az osztálytermekben, nyelvi
termekben és egyéb közösségi helyiségekbe telepítenék, és ezáltal sikeresen tudnák teljesíteni az alsó tagozaton elindított
különböző fejlesztési programjaikat.
Az iskolában tanulók létszáma 872 fő, ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 235 fő.
Pályázatban megjelölt cél: az információs és kommunikációs technológia fejlesztése az alsó tagozaton
Megpályázott számítógép igénye:
Javasolt számítógép száma:

15

15 db
12 db

2016.11.04.
Kódszámon nyilvántartott 2016/II/1/18/1
A Kuratórium a 2016. augusztus 25-én elfogadott, 12/2016/18. sz. határozatában Nagy Boglárka részére megítélt támogatás
összegét módosítja: részére a 2016/17-es tanévre 220.000,- Ft összegű támogatást ítél meg, melynek kifizetésére két részletben
kerül sor, I. félévre 110.000,- Ft, a II. félévre 110.000,- Ft összegben.
Indoklás
Nagy Boglárka 2016 júliusában a Szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj
pályázatunkra nyújtotta be kérelmét a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának angol-történelem szakos,
harmadéves hallgatójaként. Ebben debreceni kollégiumi díjának megfizetéséhez kérte az Alapítvány támogatását, mellyel
kapcsolatban a Kuratórium 12/2016/18. számú határozatával a 2016/2017-es tanévre 150.000,- Ft támogatást ítélt meg (I.
félévre 75.000,- Ft, a II. félévre 75.000,- Ft megosztásban). Az ösztöndíjas szerződés megkötésére és az ösztöndíj átutalására
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azonban nem került sor, tekintettel arra, hogy Boglárka életkörülményei megváltoztak, a Debreceni Egyetemen hallgatói
jogviszonya áthelyezéssel megszűnt.
Pályázatának benyújtását követően édesapja elveszítette a munkáját, lakóhelyükön, Nagykálóban nem tudott
elhelyezkedni. Tatabányán kapott munkát, ahol előre láthatólag hosszabb távú munkalehetőséget biztosítanak számára. A
család úgy határozott, hogy eladják a nagykállói házukat, és Tatabányára költöztek az édesapa után.
Boglárka a költözés okán a Debreceni Egyetemről áthelyezését kérte a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre és
kollégiumi elhelyezésre is pályázott. Az engedély és a felvételi értesítő az Alapítvány pályázatának elbírálását követően
érkezett meg, mely alapján a 2016/2017. tanévtől Boglárka Budapesten folytatja tanulmányait, és a Budapesti
Református Cigány Szakkollégiumban biztosítanak számára kollégiumi ellátást, melynek díja havonta 22.000,- Ft.
Szülei betegek – édesanyja megváltozott munkaképességű, egészségi állapotának mértéke 24%, édesapja alacsony összegű
balesti járadékban részesül – ennek ellenére munkát vállalnak, hogy három gyermekük felsőoktatási tanulmányait
finanszírozni tudják. Pályázó egyik testvére a Szegedi Tudományegyetem pénzügyi és számviteli szakán másodéves nappali
tagozatos hallgató, jövedelemmel nem rendelkezik, másik testvére is felsőoktatásban tanult, nemrégen végzett, külön
háztartásban él. A család jövedelme baleseti járadékból, rokkantsági ellátásból és a munkabérből áll, összesen: 172.813,- Ft,
az egy főre jutó jövedelem: nettó 43.203,- Ft.

Pályázó a fentiek alapján azzal a kéréssel fordult az Alapítvány Kuratóriumához, hogy a megváltozott helyzethez
igazodóan lehetőség szerint módosítsa a már megítélt ösztöndíj támogatást, és járuljon hozzá budapesti kollégiumi
díjának finanszírozásához.
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Igényelt összeg:

220.000,- Ft kollégiumi díj (I. félévre: 110.000,- Ft, II. félévre 110.000,- Ft)

Javasolt összeg:

220.000,- Ft, (I. félév: 110.000,- Ft, II. félévre: 110.000,- Ft) a fenti célra

2016.11.04.
Indoklás:
A Kuratórium jóváhagyja, hogy a 2016-ban folyósított, az adózók által felajánlott szja 1% támogatás összegét az Alapítvány
2017. évben szociális támogatásra használja fel.
2016.11.04.
indoklás:
A Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 2016. IV. negyedévre javasolt programjainak megvalósítását:
- 2016. december 5-én a „Team around the child” Korai intervenció a Pedagógiai Szakszolgálatoknál címmel konferencia
megrendezését,
- „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez,
gyógykezelés finanszírozásához” című pályázat meghirdetését,
- a hátrányos helyzetű diákokat oktató pedagógusok részére ismeretterjesztő előadások megszervezését,
- hátrányos helyzetű diákok részére Mikulás ünnepség és adományozás megszervezését,
- karácsonyi adományozási program megvalósítását.
2016.11.04.
Indoklás

E/L/2016/18 kódszámon nyilvántartott

1.100.000,- Ft

A Kuratórium Sebők Mariannát – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1. pontja
szerinti szociális segély címén – a kérelmében megjelölt ingatlan tetőfelújítása céljából, egyszeri, 1.100.000,- Ft támogatásban
részesíti.
Indoklás
Pályázó (4432 Nyíregyháza, Vasút út 7.) kérelemmel fordult Alapítványunkhoz, melyben családi házuk felújításához kér
támogatást, hogy a szívtranszplantáción átesett 4 éves kisfiuk számára megfelelő, egészséges lakhatási feltételeket tudjon
biztosítani.
A gyermek 4 hónapos korában védőoltást követően, életveszélyes állapotba került, azonnali intenzív kórházi kezelés
segítségével, szívátültetéssel mentették meg az életét. A műtét következtében az immunrendszere legyengült, azóta is állandó
gyógyszeres, orvosi kezelés alatt áll, több beavatkozáson esett át, 2016. év elején a lépét is el kellett távolítani. A gyermek
részére speciális körülményeket kellett teremteni, hogy védve legyen a különböző fertőzésekkel, betegségekkel szemben,
közösségbe nem tud járni, az édesanya nem tud visszamenni a munkába.
Kérelmező párjával, a gyermek betegsége előtt, svájci frank alapú hitellel vásárolták meg a házukat, a ház azonban nem volt
alkalmas arra, hogy a műtét után a gyermeket oda vigyék haza, ezért ideiglenesen a nagyszülők egy szobát biztosítottak
részükre, ahol a steril – kórház által előírt – körülményeket biztosítani tudták. A gyermek megbetegedését követően próbálták
a saját házukat értékesíteni, de még érdeklődő sem volt rá.
A lakhatásuk és a gyermeküknek megfelelő körülmények biztosításához a házat fel kell újítani, de erre a jövedelmükből nem
biztosít fedezetet. A család jövedelme 48.950,- Ft gyes és családi pótlék, valamint az édesapa nettó 142.576,- Ft-os
munkabére, összesen 191.526,- Ft, az egy főre jutó havi nettó jövedelem 63 842,- Ft.
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Fontos lenne tetőcsere, mert régi azbesztes hullámpala fedi a házat, ami beázik és egészségkárosító hatása is van. A
nyílászárók cseréjében is gondolkodnak, mivel az jelentősen csökkentené a fűtésszámlájukat, ugyanis a havi 70.000,- Ft-os
hitellel együtt már nagyon magas a rezsiköltségük.
Kérelme mellé csatolta a gyermek betegségét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a Szig-Ép-Tech Kft. a családi ház
tetőszerkezetének és nyílászáróinak cseréjére vonatkozó árajánlatát. A tetőszerkezet cseréjére 1.021.080,- Ft-os, a nyílászárók
cseréjére 731.838,- Ft-os árajánlatot tettek.
Kérelmező bármilyen segítségnek örül, de a tetőszerkezet cseréjét jelölte meg prioritásnak.
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2016.11.04.
Indoklás:
A Kuratórium jóváhagyja a SIUI Diagnosztikai Ultrahang berendezés beszerzését és használati jogának a Péterfy Sándor
Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ részére adományként történő biztosítását.
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2016.12.20.

4.860.000,- Ft

Az Alapítvány a „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához” című programja keretében meghirdetett pályázat alapján az alábbi pályázókat
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1. pontja szerinti, szociális segélyben részesíti,
az itt nem nevesített pályázók pályázatát nem támogatja.

Kódszám: 2016/20/I/1-12
1

2016/20/I/1 kódszámon nyilvántartott

500.000,- Ft

2

2016/20/I/2 kódszámon nyilvántartott

400.000,- Ft

3

2016/20/I/3 kódszámon nyilvántartott

500.000,- Ft

4

2016/20/I/4 kódszámon nyilvántartott

500.000,- Ft

5

2016/20/I/5 kódszámon nyilvántartott

135.000,- Ft

6

2016/20/I/6 kódszámon nyilvántartott

735.000,- Ft

7

2016/20/I/7 kódszámon nyilvántartott

450.000,- Ft

8

2016/20/I/8 kódszámon nyilvántartott

260.000,- Ft

9

2016/20/I/9 kódszámon nyilvántartott

300.000,- Ft

10

2016/20/I/10 kódszámon nyilvántartott

220.000,- Ft

11

2016/20/I/11 kódszámon nyilvántartott

360.000,- Ft

12

2016/20/I/12 kódszámon nyilvántartott

500.000,- Ft

Összesen

4.860.000,- Ft

Indoklás

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához (a pályázat kódszáma 2016/III/2.)
Támogatásra javasolt pályázók:
1) 2016/20/I/1 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó unokája gyógyíttatása érdekében harmadik alkalommal nyújtott be pályázatot súlyos beteg unokája érdekében, eddig
összesen 758.000,- Ft támogatást kapott alapítványunktól. A támogatási összegekkel pályázó elszámolt.
Három kiskorú unokáját neveli, mivel az édesanya elhagyta a családot. A legkisebb gyermek Botond, többszörös fejlődési
rendellenességgel született, 24 órás felügyeletet és szinten tartó kezelést igényel. Alapítványunk támogatásával a soproni
Neuro Rehabilitációs Központban igénybe vett rehabilitációs kezelések nagyon eredményesek voltak, javasolt a gyermek
további gyógykezelése, mely orvosi igazolással is alátámasztott. Az orvos által nagyon javasolt az otthoni gyógytorna, hogy a
letapadt izmok fellazuljanak. A gyermek állapota a kezelések hatására egyre javul, így például már nevetni, segítséggel ülni is
tud. A kezelések nagyon költségesek, megfizetni önerőből nem tudják. Kérelmező alapítványunkon kívül is sok helyre fordult
segítségért, hogy a folyamatos kezelést finanszírozni tudja, de mindenhonnan visszautasították, ezért fordult ismét hozzánk.
Szeretné a beteg gyermek további gyógytornáját biztosítani és a legalább két alkalommal eljutni a javasolt soproni
Neuro Rehabilitációs Központ kezelésére.
A pályázó 57 éves rokkantnyugdíjas férjével neveli 3 kiskorú unokáját 2011 óta gyámként, miután az édesanyjuk
elhagyta a gyerekeket. Férje szintén rokkantnyugdíjas, pszichiátriai beteg, nekik is jelentős a gyógyszerköltsége. A másik
két unoka egészséges, ám iskoláztatásuk, ellátásuk szintén anyagi megterhelést jelent.
A család jövedelme a két nagyszülő nyugdíja, családi pótlék és ápolási díj, összesen: 187.645,- Ft. Egy főre jutó jövedelem:
37.529,- Ft/hó.
Pályázati cél: 2 alkalommal neuro rehabilitációs kezelés Sopronban és otthoni 18 heti gyógytorna támogatása
Igényelt támogatás: 492.000,- Ft (Neuro Rehabilitációs kezelés (2 * 192.000,- Ft= 384.000,- Ft) és 18 hétre gyógytorna
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biztosítása (6.000,- Ft * 18= 108.000,- Ft)
Javasolt támogatás: 500.000,- Ft 2
2) 2016/20/I/2 kódszámon nyilvántartott pályázó
Az édesanya fia, képviseletében nyújtott be ismételten pályázatot. Alapítványunk 2015. december 21-én 350.000,- Ft
támogatást nyújtott a kisfiú leukémiás betegségeivel kapcsolatos gyógyszer költségeinek finanszírozásához. A kiutalt
támogatást gyermek gyógykezeléséhez használta fel, mellyel maradéktalanul elszámolt.
A 11 éves kisfiúnál 2015. évben leukémiát diagnosztizáltak, aki azóta is folyamatos orvosi, kórházi kezelés alatt áll, az alap
betegségével összefüggésben négy végtagi epilepsziás görcs, agyhártyagyulladás miatt éberkómába esett, eszmélése után
mindent újra kellett tanulnia, így járni, beszélni és táplálkozni. Rehabilitációs osztályon kezelik jelenleg is, ahol már
járóképes, és már egyre többet tud szájon át étkezni, ezáltal a gyomorszondát is tervezik eltávolítani. Édesanyja a kórházi
kezelése alatt is állandóan vele van, gondozza. Nagyon sokba kerülnek a gyógyszerek, speciális diéta, tisztító és fertőtlenítő
szerek. A gyermek rehabilitációs szakorvosa speciális háromkerekű bicikli vásárlását javasolja, melynek az ára
140.000,- Ft, de nem rendelkezik OEP támogatással. Kérelmező gyermeke betegségét orvosi igazolásokkal igazolta.
Ketten élnek Bodaszőlőn egy szoba-konyhás 40m2-es lakásban, a gyermek állapota nem teszi lehetővé az anya
munkavállalását, ezért ő ápolási díjat és emelt összegű családi pótlékot kap. Ez alkotja a család összes jövedelmét, mely
összesen nettó 73.690,- Ft, az egy főre jutó jövedelem nettó 36.845 - Ft /hó. A Szeretet Hatalma Alapítványtól egyszeri,
egyösszegű nettó 30.000,- Ft támogatást kapott.
Pályázati a gyermek betegségével kapcsolatos gyógyászati kezelések, gyógyszerköltségek és a speciális bicikli
megvásárlásához támogatás
Igényelt pályázati összeg: 400.000,- Ft
Javasolt támogatási összeg: 400.000,- Ft
3) 2016/20/I/3 kódszámon nyilvántartott pályázó
A család 10 éves kisfia képviseletében nyújtott be pályázatot. A gyermekénél 2012 augusztusában diagnosztizáltak 1-es
típusú diabéteszt, ettől kezdődően inzulin kezelés alatt áll, amelyet kézi (peh-nel) adagolással adnak be a szervezetébe. Két
alkalommal eszméletvesztéssel járó rosszulléte volt alacsony vércukorszínt miatt, majd miatt több napos kórházi kezelésre is
szorult. A kezelőorvos javaslatára inzulinpumpás kezelésre álltak át, amely készülék érzékeli a cukorszint változást. Az
inzulinpumpa mellett szükséges lenne a szenzor megvásárlása, amely folyamatosan mérné a cukorszint alakulását és
automatikusan jelezné a beadandó inzulin mennyiségét, ezáltal a súlyos rosszullétek kiküszöbölhetők lennének. A
gyermek diétája és az inzulin adagoló eszköz jelentős költséget jelent. A szenzort hetente kell cserélni, amelynek egy évi
költsége 607.568,- Ft.
A család 2 kiskorú gyermeket nevel, jövedelmük munkabérből és családi pótlékból áll, amely havonta nettó 427.111,- Ft, az
egy főre jutó nettó jövedelme 106.778,- Ft
Pályázati cél: cukorszint mérő (enlite) szenzor 1 évi költsége
Igényelt támogatás: 500.000,- Ft
Javasolt támogatás 500.000,- Ft 3
5) 2016/20/I/4 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 11 éves, 1-es típusú, cukorbetegséggel élő gyermeke érdekében nyújtott be pályázatot. A gyermeknél naponta kell
vércukrot mérni, és pontosan adagolni az inzulint. Azért, hogy naponta ne kelljen 9 – 10 alakalommal ujjbegyet szúrni, a
kezelőorvosa javaslatára, a vállában a bőre alá helyeztek el egy szenzort, amelyet 14 naponta kell cserélni. A Freestyle Libre
nevű eszközt Lengyelországból szerezték be (Magyarországon ez nem kapható), melynek használata jelentős életminőség
javulást eredményezett a kisfiúnál. A kezdőcsomag ára 52.000,- Ft, amely leolvasó szenzort is tartalmaz. A szenzort 14
naponta kell cserélni, egy szenzor ára 18.360,- Ft. A TB az eszközt nem támogatja, emiatt jelentős kiadást jelent a család
számára. A gyermek betegségéből adódóan étrendjét is szigorú diétával kell összeállítani, ezáltal a család étkezési szokásán
is változatniuk kellett, alkalmazkodni gyermekükhöz.
A család 4 kiskorú gyermeket nevel, jövedelmüket munkabér, gyes, családi pótlék és gyermektartásdíj alkotja, összesen nettó
890.508,- Ft, az egy főre jutó havi nettó jövedelem: 148.418,- Ft.
A család elkötelezett a cukorbeteg gyermekek segítésében. A gyermeküket kezelő kórházban megismerkedtek, és
kapcsolatba kerültek a Szurikáta Alapítvánnyal. Az Alapítvány segítségével előadásokat tartanak az iskolákban a
cukorbetegségről, az azzal való együttélésről, valamint számos, hasznos tudnivalókról, amelyet gyermekük részéről
megtapasztaltak.
Pályázati cél Cukorszint mérő Freestile Libre Sensor beszerzése 1 évi költsége
Igényelt támogatás: 500.000,- Ft
Javasolt támogatás 500.000,- Ft
6) 2016/20/I/5 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 59 éves rokkantnyugdíjas, súlyos látási fogyatékos, ügyeinek intézésében családtagjai segítségére van utalva.
Gyenge látása miatt nagyítóra van szüksége, de az optikában már nem tudnak a számára megfelelő nagyítót biztosítani.
Speciális, hordozható - HV Note digitális lupe típusú – nagyítót szeretne vásárolni, amely több funkciójával nagy segítséget
nyújtana számára (könnyebb olvasáshoz állítható a nagyítás nagysága, a háttérhez több szín beállítható, menetrend, vásárolt
áruk lefényképezhetők vele). Ez az eszköz jelentősen javítaná az önálló életvitelét, nem kellene mindig segítséget igénybe
vennie. Orvosi igazolás alapján a látást segítő készülék használata indokolt.
Két felnőtt gyermeke van, akik támogatni nem tudják. A kisebbik leánya a pályázó háztartásában él, férjével és kiskorú,
másfél éves gyermekével, akivel jelenleg gyermekgondozási díjon van. A családban, rövid időn belül több haláleset történt,
tekintettel arra, hogy az elhunytak közeli hozzátartozók voltak, a temetési költségek pályázót és feleségét terhelték.
Pályázó jövedelme nyugdíj, fogyatékossági támogatás nettó 99.992,- Ft, felesége munkabére 139.509,- Ft, a leánya családja
nettó 286.899,- Ft-ból gazdálkodik. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelem 105.280,- Ft
Pályázati cél: HV NOTE digitális nagyító megvásárlásához támogatás
Igényelt támogatás: 131.000,- Ft
Javasolt támogatás 135.000,- Ft
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7) 2016/20/I/6 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 26 éves, az Eötvös Loránd Tudományegyetem irodalom- és kultúratudomány szak nappali, mesterszakos hallgatója,
súlyos mozgásszervi fogyatékos, csak kerekesszékkel tud közlekedni. Tudományos pályára készül, és önálló életvitelre
törekszik, melynek alapvető része, hogy a közlekedését saját maga meg tudja oldani. Jelenleg családi és baráti szívességet kell
igénybe vennie, amely az időpontok egyeztetésén át, a technikai megvalósítás területén számos nehézséget okoz. Az
elektromos kerekesszék megvásárlása jelentősen javítaná önálló életvitelét. A jövő tanévben Angliában szeretné folytatni
tanulmányait, de ezt megfelelő közlekedési eszköz hiányában nem tudná megoldani. Orvosi igazolása alapján javasolt az
elektromos kerekesszék használata.
Önálló háztartásban egyedül él a szülei szomszédságában. Jövedelme 25.418,- Ft fogyatékossági támogatás és 22.800,- Ft
tanulmányi ösztöndíj, havi nettó bevétele 48.218,- Ft.
Pályázati cél: Invacera Bora típusú elektromos meghajtású kerekesszék megvásárlása
Igényelt összeg: 735.000,- Ft
Javasolt összeg: 735.000,- Ft (Bár az igényelt összeg meghaladja a pályázatban jelzett egyéni maximum keretet, a pályázati
cél megvalósításához a teljes igényelt összeg odaítélése javasolt.)
8) 2016/20/I/7 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 9 hónapos gyermeke Zsigár Valentina Anna érdekében nyújtotta be pályázatát. A kisbaba leukémiával született, 5
napos korában vércserét és kemoterápiás kezelést kapott. A kezelés alatt a nyelőcsöve károsodott, szondán táplálták,
valamint különböző fertőzéseket, tüdőgyulladást kapott és az izmai legyengültek. 6 hónapos korában csontvelő
transzplantáción esett át. Az édesanya a lehetőségeihez mérten mindig a gyermeke körül volt a kórházban és segítette a
gyógyulását. A gyermek jelenleg az életveszélyen túl van, de a felépülése még hosszú folyamat. Legyengült izmai miatt a
mozgása jelentősen el van maradva, orvosi javaslatra mozgásfejlesztésre és gyógytornára van szüksége, melyet nem tud
megfizetni. A gyermeke betegségét orvosi igazolásokkal támasztotta alá.
Pályázó 4 kiskorú gyermeket nevel egyedül, albérletben, a gyermektartási díjért bírósági per van folyamatban. Gyermeke
betegsége miatt dolgozni nem tud, ápolási segélyen van. Jövedelme gyes, családi pótlék, ápolási díj összesen 127.400,- Ft, az
egy főre jutó havi nettó jövedelem 25.480,- Ft.
Az otthoni steril körülmények biztosításához, valamint az élelmiszerek megvásárlásához az Együtt a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány 2016. évben havi 25.000,- Ft-tal támogatja, a három gyermeke iskoláztatásához a Budapest Főváros
Kormányhivatala nyújt gyermekenként havi 17.000,- Ft-ot.
Pályázati cél: A gyermek súlyos betegségére tekintettel masszírozó párna, járást mozgást segítő eszközök
megvásárlása, valamint a gyógytorna finanszírozása
Igényelt összeg: 402.840,- Ft (gyógytorna egy évre 300.000,- Ft, kókuszmatrac 34.000,- Ft, masszírozó párna 34.500,- Ft,
járást segítő eszköz 19.350,- Ft, forgó tölcsér mozgás fejlesztéshez 14.990,- Ft.)
Javasolt összeg: 450.000,- Ft 5
9) 2016/20/I/8 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 2015. május 19-én agyinfarktus következtében féloldalára lebénult, életkörülményei drasztikusan megváltoztak. 1
hónapig rehabilitációs kezelésben részesült, ahol megtanították járni, beszélni. Ezen betegségén túlmenően inzulinos
cukorbetegségben, magas vérnyomásban és depresszióban is szenved. A Fejér Megyei Kormányhivatal határozata alapján
egészségi állapotának mértéke 32%. Betegsége előtt bolti eladóként és adminisztrátorként dolgozott, de a bénulását
követően már nem tud munkát vállalni. Jelentős a gyógyszerköltsége, amelyeket nem is mindig tud kiváltani, ortopéd cipőt
használ, amely egy évben 41.540,- Ft-ba kerül. Pályázatában leírtakat orvosi igazolásokkal, kormányhivatali határozatokkal
igazolta.
Élethelyzetét tovább nehezíti, hogy betegsége miatt, a korábban felvett hiteleit nem tudta fizetni, így ingatlana végrehajtás alá
került. Jelenleg testvérével élnek közös ingatlanban, de külön lakrészen, külön háztartásban, egyedül. Jövedelme havi 57.365,Ft rokkantsági ellátás, amelyet letiltás terhel, és emiatt havi nettó 29.135,- Ft-ot kap kézhez.
Pályázati cél: gyógyszerköltségeihez és ortopéd cipő vásárlásához való hozzájárulás
Igényelt összeg: 257.540,- Ft (egy évi gyógyszerköltség és 2 pár ortopéd cipő)
Javasolt összeg: 260.000,- Ft
10) 2016/20/I/9 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó gyermeke képviseletében nyújtott be pályázatot. A 15 éves fiatal fiúnál ez év tavaszán leukémiát diagnosztizáltak,
aki azóta folyamatos kórházi és gyógyszeres kezelésre szorul, tanulmányait magántanulóként tudja folytatni. A kórházi
kezelés alatt édesanyja kórházban tartózkodik, mivel gyermekének segítségre van szüksége, továbbá az otthoni ápolása miatt,
munkát vállalni nem tud. A bőcsi Család és Gyermekjóléti Szolgálat ajánlása alapján a család hátrányos helyzetű az édesanya
egyedül neveli gyermekeit, az önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, támogatják a
pályázatot.
Jövedelme családi pótlék, szociális segély és ápolási díj, összesen nettó 90.050,- Ft, az egy főre jutó havi nettó 30.017,- Ft.
Pályázati cél: gyermeke betegsége miatti többletkiadások, elsősorban a gyógyszerköltségek, a gyermek számára
szükséges, egészséges lakókörnyezet kialakításának finanszírozása
Igényelt összeg: Pályázatában nem jelölt meg konkrét összeget,
Javasolt összeg: 300.000,- Ft 6
11) 2016/20/I/10 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 62 éves, feleségével él a fiúk tulajdonában álló zártkerti ingatlanban, egy felújításra szoruló préshában. Egészségi
állapota 1994 óra folyamatosan romlik betegségei: keringési zavar, 6 agyi infarktuson, 2 szívinfarktuson esett át,
cukorbeteg, a szemén zöldhályog. Felesége 59 éves, közmunkán dolgozik az önkormányzatnál, de jelenleg táppénzen van, az
ő egészségi állapota is romlik. Látás és halláskárosodása van, továbbá tüdő, ízületi, gyomor és fogászati problémák is
nehezítik a mindennapjait.
Jövedelmük a pályázó nyugdíja: nettó 62.500,- Ft, felesége közmunka díja: nettó 40.675,- Ft, az egy főre jutó havi
jövedelmük nettó 51.587,- Ft, de különböző hitel és tartozásokra az 50%-át levonják.
Pályázati cél: olvasószemüveg, hallókészülék, ortopéd cipő lúdtalpbetét, műfogsor, vércukormérő, vérnyomásmérő
megvásárlásának támogatása
Igényelt összeg: 216.416,- Ft
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Javasolt összeg: 220.000,- Ft
12) 2016/20/I/11 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 32 éves fiatalembernél megállapították, hogy alváskor percenként kilencszer kihagy a légzése, amely miatt súlyos
alvási gondokkal küzd és betegsége komoly további szövődményt eredményezhet. Kezelőorvosa javasolta a CPAP auto
a-flex nevű légzést segítő készülék használatát. A készülékre nincsen TB támogatás, emiatt a teljes vételára a kiegészítőkkel
együtt 356.749,- Ft-ba kerül. A betegségét és a készülék használatának indokoltságát orvosi igazolással támasztotta alá.
Pályázó feleségével és 15 hónapos kisfiával albérletben élnek, egyikük jövedelme a bérleti díjra és rezsire megy el, és van
még jövőre lejáró hiteltörlesztésük is.
A család jövedelme gyed és munkabér, családi pótlék, összesen nettó 259.285,- Ft, a havi egy főre jutó nettó jövedelem:
86.428,- Ft.
Pályázati cél: CPAP auto a-flex nevű légzést segítő készülék megvásárlásának támogatása
Igényelt összeg 356.749,- Ft
Javasolt összeg 360.000,- Ft 7
13) 2016/20/I/12 kódszámon nyilvántartott pályázó
Pályázó 14 éves gyermeke képviseletében nyújtott be támogatási kérelmet, akinél 10 éves korában 1-es típusú
cukorbetegséget állapítottak meg a már meglévő tej-fehérje allergiája mellett. A fiatal fiúnak csecsemő kora óta szigorú
diétát kell tartania. 4 éves kora óta versenyszerűen sportol, így edzéseken és versenyeken nagyon oda kell figyelnie a
vércukor szintéjére. Kezelőorvosa javaslatára megismerték a szenzor használatát, amely ellenőrzi a vércukor szintjét és
automatikusan szabályozza az inzulin mennyiségét, elkerülve a rosszulléteit. Nagyon sokat javítana az életminőségében,
hiszen nem kellene eldugott helyen, félrevonulva vércukrot mérni és szúrással beadni a megfelelő mennyiségű inzulint. A
szervezetében hiányoznak azok az anyagok, amelyet a táplálékkal be tud vinni, ezért speciális diétára és különböző Nutrilie
vitaminokra van szüksége, ez szintén jelentős költségbe kerül. Roland betegségét orvosi igazolással támasztotta alá.Az
iskolában nem biztosítják a tanuló számára a diétás étkezést, otthon kell számára külön főzni.
A család három tanuló gyermeket nevel, (11,14,17 évesek) jövedelmüket munkabér, családi pótlék alkotja, összesen nettó
419.137,- Ft, az egy főre jutó havi nettó jövedelem 83.827,- Ft
Pályázati cél: gyermekének betegségével összefüggő inzulinos szerelékek, szenzor, egy évi tesztcsík szett, valamint a
dietikus élelmiszer, étrend-kiegészítők vásárlása
Igényelt összeg 1.132.000,- Ft
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2016.12.20.

3.000.000,- Ft

Indoklás:
A Kuratórium Karácsonyi adományozási programja keretében az alább felsorolt személyeket, egyszeri egyösszegű, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.1. pontja szerinti szociális segély címén támogatásban
részesíti.
Kódszám: K/21/2016/1-21
1

K/21/2016/1 számon nyilvántartott

300.000,- Ft

2

K/21/2016/2 számon nyilvántartott

300.000,- Ft

3

K/21/2016/3 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

4

K/21/2016/4 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

5

K/21/2016/5 számon nyilvántartott

100.000,- Ft

6

K/21/2016/6 számon nyilvántartott

50.000,- Ft

7

K/21/2016/7 számon nyilvántartott

70.000,- Ft

8
9

K/21/2016/8 számon nyilvántartott
K/21/2016/9 számon nyilvántartott

100.000,- Ft
150.000,- Ft

10

K/21/2016/10 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

11

K/21/2016/11 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

12

K/21/2016/12 számon nyilvántartott

100.000,- Ft

13

K/21/2016/13 számon nyilvántartott

300.000,- Ft

14

K/21/2016/14 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

15

K/21/2016/15 számon nyilvántartott

150.000,- Ft

16

K/21/2016/16 számon nyilvántartott

100.000,- Ft

17

K/21/2016/17 számon nyilvántartott

100.000,- Ft

18

K/21/2016/18 számon nyilvántartott

250.000,- Ft

19

K/21/2016/19 számon nyilvántartott

60.000,- Ft

20

K/21/2016/20 számon nyilvántartott

60.000,- Ft

21

K/21/2016/21 számon nyilvántartott

60.000,- Ft

17
A Kuratórium jóváhagyja, hogy az Elnök és a Titkár együttes jóváhagyással 500.000,- Ft keretösszeg erejéig - indokolt
esetben - további támogatások odaítéléséről dönthet.
22
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A Kuratórium jóváhagyja, hogy az Elnök és a Titkár együttes jóváhagyással 500.000,- Ft keretösszeg erejéig - indokolt
esetben - további támogatások odaítéléséről dönthet.

