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Emlékeztető 
 

A Szociális Bizottság 2019. február 15-én tartott üléséről 
Az ülés kezdete: 10:20 

Az ülés vége: 11:50 

 

Jelen voltak: Bányász Gáspár, Boldizsár Nóra, Bezzeg Klaudia, Schaf Lili, Stubán Dóra, 

Török Lili, Varga Sarolta, Zádori Ferenc 

Hiányzott: - 

Kimentését kérte: Grizák Máté 

Meghívott: - 

 

Napirendi pontok 

 

1.  A 2018/2019-es tanév tavaszi féléves Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat 

keretösszege 

a. Török Lili ismertette a tavalyi és az előző féléves összegeket, illetve az aktuális 

félévre vonatkozó lehetőségeket. 

b. A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat tavaszi féléves keretösszegének 

15.000.000 Ft lett megállapítva. 

 

2.  A 2018/19-es tanév tavaszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 

keretösszege 

a. Török Lili ismertette a tavalyi és az előző féléves összegeket, illetve az idei 

keretre fennálló összeget. Ismertette továbbá a pályázók számát, és a 

pontszámok közötti megoszlásokat. 

b. A minimum ponthatár kérdésében a Bizottság egyhangúlag a 20 pontot 

javasolta. A maximum összeg eléréséhez szükséges pontszámot 72 pontra 

emelné a tavalyihoz képest a Bizottság. 

c. A minimum és maximum összegre az alábbi javaslat született: minimum 

elnyerhető összeg: 16000 Ft/hó, maximum elnyerhető összeg 60000 Ft/hó 

d. A Szociális Bizottság egyhangúlag megszavazta a keretösszeget, a javasolt 

ponthatárokat és összegeket. 

 

3.  Rendkívüli szociális ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

a. Török Lili ismertette a beérkezett pályázatokat. 

b. Török Lili elmondta, hogy az eddig a Ráday utcai kollégiumban lakó 

hallgatóktól is érkezett be pályázat. Mivel a keletkezett károk még nem lettek 

véglegesen felbecsülve, így a Bizottság megegyezett, hogy további felmerülő 

károk esetén milyen mértékben növekedjen az adott pályázó pontszáma. Az 

esetről történő döntést a Szociális Bizottság elnapolta. 

c. A Szociális Bizottság tagjai egyhangúlag egyetértettek a 

2019. március 8-i kifizetési időponttal kifizetésre kerülő pályázatok 

eredményeire tett javaslattal. 
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4.  Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok 

d. Török Lili elmondta, hogy a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés 

pályázatok pótlási és bemutatási határidejét kari specifikumként jelölte meg az 

ESZR-ben, így azoknál a karoknál, ahol szükséges, az eredetinél korábbi 

határidő is megadható. 

 

 

Budapest, 2019. 02. 15. 

 

 

 

Varga Sarolta Török Lili 

Emlékeztetővezető Szociális Bizottság vezető 

 


