”ESÉLY OTTHON MEZŐCSÁTON”
EFOP-1.2.11-16-2017-00044
ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS
pályázati felhívás
1. A pályázat célja
Mezőcsát Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tekinti a fiatalok helyben tartását.
Annál is inkább, mert a település jövőjének alakításában a fiataloknak kiemelkedő szerepe
van. Fontos, hogy a Mezőcsáton élő fiatalok otthon érezzék magukat, és magukénak
érezzék a várost, annak élhetővé tételét, fejlődését, fejlesztését.
2. A pályázók köre, ösztöndíj összege
a.) A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
•

18-35 év

•

támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes
tevékenység végzése a településen, évi minimum 20 óra,

•

más ösztönző forrásokkal együtt is igénybe vehető.

•

a felhívás ideje alatt egy személy egyszer részesülhet támogatásban

•

részvétel a projekt ESZA elemeiben

b.) Az ösztönző összege:
bruttó 60.000Ft/hó/fő, az ösztönző havonta kerül folyósításra,
Támogatás intervalluma: 6 hónap,
Az ösztönző támogatására 2020.12.05-től folyamatosan, de legkésőbb 2020.12.23-ig
lehet pályázni.
Támogatásban összesen 20 fő részesülhet. Ha a pályázatok száma eléri a 40 főt, a
bírálati szakasz felfüggesztésre kerül.
c.) előnyben részesül az a pályázó, aki felsőoktatásban nappali vagy levelező tagozaton
végez tanulmányokat, illetve mezőcsáti székhellyel rendelkező vállalkozó/egyéni
vállalkozó
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d.) egy családból egy fő részesülhet támogatásban;
e.) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
Mezőcsát Város Önkormányzata és költségvetési szervei, és 100%-os tulajdonban
lévő gazdasági társasága vezető tisztségviselője,
az önkormányzati képviselőtestület tagja,
valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója.
Ezen felül nem részesülhet támogatásban az a személy sem, aki az előző felhívás
keretében támogatásban részesült.
3.) A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot az előírt formanyomtatványon lehet benyújtani, a szükséges mellékletekkel. A
formanyomtatvány, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető ügyfélfogadási
időben vagy letölthető a www.mezocsat.hu weboldalról.
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020.12.05-től folyamatosan, de
legkésőbb 2020.12.23-ig lehet pályázni.
Postai úton: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
vagy elektronikusan az avaszilko@mezocsat.hu.
alatt
A borítékon kérjük feltüntetni a felhíváson is olvasható pontos projekt azonosítót!
4.) A pályázat kötelező mellékletei:
• Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes okirat másolata
• Kitöltött pályázati adatlap
• Nyilatkozat mezőcsáti lakcímlétesítéséről, mezőcsáti lakcímről
• Önéletrajz
• Végzettséget igazoló okirat másolata
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• Amennyiben releváns felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás vagy
a vállalkozói státuszt igazoló irat másolata
5. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon
és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet
fel, úgy az Ösztönzőrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére –kizárólag az
ösztönzőpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából –átadja,
illetőleg az ösztönző időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztönző pályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztönzőidőtartama alatt
kezelje;
c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztönző pályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
6. A pályázat elbírálása
A tárgyhó 10-ig beérkezett pályázatokat a képviselő testület soron következő ülésén tárgyalja meg,
a Humán Bizottság javaslata alapján.
A támogatás a benyújtást követő hónap első napjától kerül folyósításra.
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja. Az önkormányzat
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett.
A hiánypótlási határidő: 5nap;
b) az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai és tartalmi
ellenőrzés vizsgál és azok megfelelőként lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
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d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, vagy lakóhelyet létesítő pályázókat
részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet
nélkül járhat el.
g) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja a 20
rangsort állít fel.

db-ot, az Önkormányzat

Előnyben részesíthető pályázatok:
Azon pályázó pályázata, aki felsőoktatásban nappali vagy levelező tagozaton végez
tanulmányokat, illetve mezőcsáti székhellyel rendelkező vállalkozó/egyéni vállalkozó.
h) a támogatott szerződést köteles kötni a támogatóval
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A megítélt támogatást az önkormányzat visszavonja abban
az esetben, ha a támogatásban részesülő elköltözik a települési önkormányzat területéről. A
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról postai úton küldött
levélben értesíti a pályázókat.
8. Az ösztönző folyósítása
Az ösztönző intervalluma 6 hónap.
Az önkormányzat havonta utalja át a támogatottnak a támogatásösszegét, minden hónap 15.-ig.
Az ösztönző forrása a Széchényi 2020 keretében megjelent és támogatott, ”ESÉLY OTTHON
MEZŐCSÁTON”
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 című uniós támogatás elkülönített része. Az elnyert ösztönzőt
közvetlen adó-és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
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9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztönzőben részesülő pályázóköteles az ösztönző folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztönző folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni az önkormányzatot (levelezési cím: Mezőcsát Város Önkormányzata: 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1.)
Az értesítési kötelezettséget a Támogatott 15napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
• személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása
• munkahely megszűnése
A Támogatott 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett Támogatást a folyósító
önkormányzat részére visszafizetni.
A Támogatott lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet Lemondó
nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldve az Önkormányzat címére.
A Lemondó nyilatkozat beküldésével a Támogatott a nyertes ösztönző támogatását megszünteti,
azaz a további részleteiről is lemond. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az
ösztönző elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Kelt, Mezőcsát, 2020.12.03.
Siposné Horváth Anita Ágnes
polgármester
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Mezőcsát Város Önkormányzatának „Esély Otthon Mezőcsáton” elnevezésű EFOP1.2.11-16-2017-00044 azonosítószámú pályázat keretében kiírt ösztönző támogatás
pályázatához
I. Pályázó alapadatai
Név:

…………………………………………………………………………...

Születési hely:

…………………………………………………………………………...

Születési idő:

…………………………………………………………………………...

Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………………...
Állandó lakcím:

…………………………………………………………………………...

Telefon:

…………………………………………………………………………...

E-mail:

…………………………………………………………………………...

Levelezési cím:

…………………………………………………………………………...

Bankszámlaszám, melyre az ösztönző támogatás folyósítása teljesíthető:
…………………………………………………………………………...
Adóazonosító jel/adószám:
…………………………………………………………………………...
II. Pályázó kiegészítő adatai (csak a releváns sor kitöltendő)
Munkahely neve:

…………………………………………………………………………...

Munkahely címe:

…………………………………………………………………………...

Foglalkozás/beosztás: …………………………………………………………………………...
Határozott/ határozatlan idejű munkaviszony (megfelelő válasz aláhúzandó)
Legmagasabb iskolai
végzettség:…………………………………………………………………..
Szakképzettség
megnevezése:………………………………………………………………………...
Jelenleg dolgozom: igen/ nem Jelenleg tanulok: igen/nem
Egyéb jogviszony: …………………………………………………………………….
III. Felsőoktatásban résztvevők részére kitöltendő:
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Felsőoktatási intézmény megnevezése: …………………………………………………….
Kar; szak megnevezése: …………………………………………………………………....
IV. Vállalkozóként pályázók számára kitöltendő:
Vállalkozás megnevezése: …………………………………………………………………
Vállalkozás formája: ………………………………………………………………………
Fő tevékenység megnevezése: …………………………………………………………….
Vállalkozási tevékenység megkezdésének dátuma: ………………………………………...
V. Kérjük válaszoljon az alábbi kérdésre:
Kérjük, pár szóban mutassa be, hogy milyen jövőbeli tervei, elképzelései vannak
Mezőcsáton (gondoljon itt például arra,hogy ilyen területen képezné tovább magát, vállalkozásindításra
vagy fejlesztésre, munkaköri beosztásban való előrelépésre, egyéb elképzelések)
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VI. Csatolandó mellékletek:
A

pályázati

adatlapot,

és

az

alábbiakban

felsorolt

mellékleteket

e-mailen

(avaszilko@mezocsat.hu) az aláírt dokumentumok szkennelt másolatainak benyújtásával, vagy
postai úton egy eredeti papír alapú példányban zárt borítékban szükséges benyújtani.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- pályázati adatlap;
- a pályázó önéletrajza;
- iskolai végzettséget tanúsító oklevél;
- nyilatkozat a Mezőcsáton végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati
adatlap szerinti nyomtatványon);
- nyilatkozat az EFOP-1.2.11-16-2017-00044 – „Esély Otthon Mezőcsáton” projekt ESZA
elemeiben való részvétel vállalásáról
- nyilatkozat összeférhetetlenségről (a pályázati adatlap szerinti nyomtatványon).
- személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas, érvényes okirat másolata
- iskolalátogatási igazolás – felsőoktatásban résztvevők esetében releváns
- vállalkozási tevékenységet igazoló dokumentum másolata
V. Pályázó nyilatkozata
Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapon általam
feltüntetett, valamint a mellékletben csatolt dokumentumokon feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz
általam benyújtott mellékletben szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom
az elbírálásból kizárásra kerül.
A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy:
a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és
azokat – kizárólag a pályázat lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve
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nyertes pályázat esetén a támogatás biztosítása céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig
– kezelje;
b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása céljából a pályázatot
kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék; illetve a pályázat
lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Mezőcsát
Város honlapján történő közzétételéhez;
Alulírott kijelentem továbbá, hogy a támogatás feltételrendszerét, illetve a támogatásra vonatkozó
szerződés tervezetét megismertem és a támogatás elnyerése esetén magamra nézve kötelezőnek
elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a
támogatási pályázaton való részvétel feltétele.
A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatra jelentkezettek esetében az Esély Otthon projekt
fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való
megfelelés érdekében a kifizetést követő 10 évig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor
visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére
történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba
betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott
munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés
teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való
jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu,
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.
Kelt: …………………….
_______________________________
pályázó aláírása
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NYILATKOZAT ÖNKÉNTES MUNKA VÁLLALÁSÁRÓL
Alulírott ……………………….. (név), mint az EFOP-1.2.11-16-2017-00044 azonosítószámú
„Esély Otthon Mezőcsáton” című projekt ösztönző támogatására pályázó személy ezúton
nyilatkozom, hogy a támogatási időszak alatt évi minimum 20 órában közösségi / önkéntes
munkát vállalok az alábbi területen:
Közösségi akciók, közösségi élményeket biztosító aktivitások:
Önkormányzati rendezvények, programok szervezésében való közreműködés.
Önkormányzati intézményekben való önkéntes munka.
Egyéb, egyedi közösségi munka vállalása.

Kelt: …………………….
…………………………………………..
pályázó aláírása

NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL
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Alulírott ……………………….. (név), mint az EFOP-1.2.11-16-2017-00044 azonosítószámú
„Esély Otthon Mezőcsáton”

című projekt ösztönző támogatására pályázó személy ezúton

nyilatkozom, hogy
- Mezőcsát Város Önkormányzatánál nem vagyok vezető tisztségviselő,
- nem vagyok a képviselő-testület tagja,
- nem állok a Ptk. 8.1 (1) bekezdés I. pontja alapján közeli hozzátartozói viszonyban a fentebb
felsorolt személyekkel.

Kelt: …………………….
…………………………………………..
pályázó aláírása

NYILATKOZAT ESZA PROGRAMELEMEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
VÁLLALÁSÁRÓL
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Alulírott ……………………….. (név), mint az EFOP-1.2.11-16-2017-00044 azonosítószámú
„Esély Otthon Mezőcsáton” című projekt ösztönző támogatására pályázó személy ezúton
nyilatkozom, hogy a támogatási időszak alatt a fent nevezett projekt keretében kötelezően
megvalósítandó alábbi ESZA programelemeken részt veszek.
Egyéni munkaerő-piaci kompetenciák felmérése egyéni és/vagy csoportos foglalkozások
keretében
Szakmai nap, kerekasztal, állásbörze
Mobil ifjúsági információs szolgáltatás

Kelt: …………………….
…………………………………………..
pályázó aláírása

