A Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány pályázati felhívása
a felsőoktatásban tanulók kollégiumi elhelyezésének,
lakhatásának támogatására
2016/2017. tanév II. félévének, és a 2017/2018. tanév I. félévének
időszakában
1.

A Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány a felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók kollégiumi elhelyezéséhez,
egyéb lakhatási feltételeinek megteremtéséhez támogatást nyújthat.

1.1

A támogatás
megfizetéséhez.

megállapítható

kollégiumi

díj,

illetve

bérleti/albérleti

díj

2. Nem támogatható az a hallgató, aki saját, vagy közeli hozzátartozója – a hallgatói
jogviszonnyal érintett településen, illetve annak legfeljebb 40 km-es
vonzáskörzetében – lakhatására alkalmas ingatlan tulajdonnal, résztulajdonnal
rendelkezik.
3. A pályázat benyújtásának feltételei:
- igazolás arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi
eredménye a 4,01 átlagot eléri, vagy meghaladja,
- igazolás arról, hogy a pályázóval együtt élő, közeli hozzátartozók egy főre eső
nettó jövedelme nem haladja meg az 55.000 Ft-ot,
- igazolás arról, hogy a tartásra köteles közeli hozzátartozók jövedelme
kizárólag munkaviszonyból, közalkalmazotti vagy köztisztviselői, ill.
szövetkezeti tagsági jogviszonyból származik,
- a pályázó és vele együtt élő, tartásra köteles, közeli hozzátartozói lakóhelye
legalább a pályázat benyújtását megelőzően 3 éve Pápa, Vajda Péter
lakótelepen van,
- igazolás arról, hogy a pályázónak és a vele együtt élő, tartásra köteles, közeli
hozzátartozóinak az önkormányzat felé adótartozása nincs.
3.1.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- a pályázó önéletrajzát,
- a hallgatói jogviszony igazolását arról, hogy a 2016/2017-es tanév II.
félévére beiratkozott,
- testvér iskolalátogatási igazolását/hallgatói jogviszony-igazolását,
- a család egy főre eső nettó jövedelmének igazolását, a kérelem benyújtását
megelőző 6 hónap adatai alapján. (A pályázat alkalmazásában
jövedelemként a nem önálló tevékenységgel kapcsolatban keletkezett
bevétel: munkabér, jutalom, stb. egyéb bevétel: családi pótlék, árvaellátás
kerül figyelembe vételre.)
- a kollégiumi díj hivatalos igazolását, illetve a bérleti/albérleti szerződés
másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó, illetve tartásra köteles közeli
hozzátartozói – a tanulói jogviszonnyal érintett településen illetve annak
legfeljebb 40 km-es vonzáskörzetében – lakhatásra alkalmas ingatlan
tulajdonnal/tulajdonrésszel nem rendelkeznek,
- nyilatkozatot, arról, hogy a pályázó és vele együtt élő, tartásra köteles,
közeli hozzátartozói lakóhelye legalább a pályázat benyújtását megelőzően
3 éve Pápa, Vajda Péter lakótelepen van.

4.

A támogatás az alábbiak szerint állapítható meg:

4.1 Kollégiumi elhelyezésre jogosult, de férőhely hiányában elutasított hallgatók
esetében a támogatás a bérleti/albérleti díj megfizetéséhez nyújt segítséget.
4.2 Amennyiben a pályázat a támogatási feltételeknek tartalmilag és formailag
egyaránt megfelel, a támogatás összege legalább 6.000 Ft/hó.
4.3 Amennyiben a beérkező támogatási igény jelentősen meghaladja az Alapítvány
rendelkezésére álló keretösszeget, abban az esetben az Alapítvány kuratóriuma
a pályázatokat az egy főre eső nettó jövedelem összege alapján rangsorolja.
5. A pályázatot 2017. február 20-ig lehet benyújtani az Alapítvány székhelyének
címére (8500 Pápa, Vajda Péter ltp. 27/b) egyszerű postai küldeményként (nem
ajánlott, nem tértivevényes!). A pályázatokat az illetékes bizottság legkésőbb
2017. február 28-ig bírálja el.
6. A pályázatot elnyert hallgatóval a kuratórium elnöke megállapodást köt.
7.

Amennyiben a támogatásra való jogosultság feltételeiben a támogatás
folyósításának időtartama alatt lényeges változás következik be, a támogatott
köteles ezt a tényt 15 napon belül jelezni az Alapítványnak, aki szükség szerint
intézkedik a támogatás folyósításának megszüntetéséről.

8. A folyósított támogatást vissza kell téríteni annak a hallgatónak, aki:
-

tanulmányait neki felróható okból megszakítja,
lakóhelyet változtat oly módon, hogy a városból elköltözik és a városban
főfoglalkozású munkahellyel nem rendelkezik,

Pápa, 2017. január 25.
Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma
Kérdések
feltevésére
az
berkesnemarika@freemail.hu

alábbi

e-mail

címen

van

lehetőség:

