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Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata által benyújtott EFOP-1.2.1 1-16-2017-00046 azonositószámú
„Esélyt ajiatalobiak — Békés város jz2ságsegítő programja” elnevezésű pályázatot a döntést
hozó hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott
letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő Fiatalok képessé
tétele arra, hogy a pályázattal érintett településeken fellelhető életlehetőségekkel élni tudjanak
és helyben egzisztenciát, családot alapítsanak. A pályázatba célcsoportként bevonhatóak a
kevésbé fejlett régiók 3.000-20.000 fős településein élő, illetve lakóhelyként ezen településeket
választani szándékozó 18-35 éves Fiatalok (beleértve ezekről a telepűlésekröl elszármazott,
visszaköltözö, valamint a letelepülő fiatalokat is).

A pályázat keretében minimum 20 Fő Fiatal részesül az ösztönző támogatásokban (a
rendelkezésre álló forrás keretösszegéig), melyek a célcsoport munkaerő-piaci hátrányának
kompenzálása céljából adhatóak. A támogatási kérelmet benyújtó fiataloknak a támogatás
eredményeként a településen kell életvitelszerűen tartózkodniuk, illetve állandó lakcímmel kell
rendelkezniük.

Az ösztönző támogatások havi maximuma: a mindenkori minimálbér, illetve garantált
bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adhatóak az ösztönzők. Az
ösztönző támogatásokat az önkormányzat vezető tisztségviselöi, az önkormányzati képviselő
testület tagjai, valamint a PoLgári Törvénykönyvrői szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli
hozzátartozói nem kaphatják. Más ösztönző forrásokkal együtt is igénybe vehetőek. A
támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység
végzése a településen. A projekt szempontjából minimálisan az az elvárás, hogy a települési
lakosságszámból I .000 főként I célcsoportba tartozó fiatal részesüljön ösztönző támogatásban.
ez Békés város esetében 20 főt jelent.

Az EFOP-l.2.1 1-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak — Békés Város
iúságsegítő programja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatásokról szóló
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pályázati felhívás, pályázati adatlapok, valamint a beérkező pályázatok értékelési
szeinpontrendszere elkészült és a határozati javaslat mellékleteit képezi. A kimunkált
dokumentáció részletesen tartalmazza a pályázat feltételeit, a csatolandó okiratokat és az
értékelési szempontrendszert is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-
00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak - Békés Város ifjúságsegítő programja” című
pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatásokról szóló

a) pályázati felhívást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal,
b) pályázati adatlapokat a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,
c) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelési szenipontrendszerét a

határozat 3. melléklete szerinti tartalommal

elfogadja, és a pályázatot meghirdeti.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló
intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázati kiírás azonnal, a lebonyolítás a kiírás szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. május 23. /
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9



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére

1. számú melléklet

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petö% Sándor utca 2.

Telefon: 66/411-011, Fax: 66/411-230
Internet: www.bekesvaros.hu e-mail: varoshazaibekesvaros.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az EFOP-1 .2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a jiataloknak — Békés Város
j/]úságsegítőprogranzja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatásokra

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ Esélyt a Jiataloh-izak Békés Város
júságsegítő programja” címmel pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes
végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglakoztatási jogviszonnyal rendelkező 18-35 év
közötti Fiatal szakemberek helyben maradásának/betelepülésének és egzisztenciájának
támogatására. A projekt egyik célkitűzése. hogy a helyi sajátosságokhoz. adottságokhoz.
igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzök) révén maradjanak helyben a
vidéki fiatalok.

Békés Város Önkormányzata a következő ösztönző támogatásokat nyújtja a pályázat
keretösszegéből az adott támogatásra meghatározott összeg erejéig:

„A” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy önkéntes
feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

„B” típusú támogatás: „B” típusú vezetői engedély — Jogosítvány megszerzésének támogatása

„C” típusú támogatás: Nyelvtanfolyam/nyelvvizsga megszerzésének támogatása

„D” típusú támogatás: Békésen élő. Békésről ingázó fiatal munkavállaló útiköltség
támogatása

„E’1 típusú támogatást Békésről elszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagy Békésre
költözni szándékozó. munkát vállaló fiatalok támogatása

„F” típusú támogatás: Iúsúgi Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja.

I. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti szentélyek, akiknek a jelen feUzívásban
meghatározott hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, vala,nint Békésen lakóhellyel rendelkeznek
vagy Békésen kívánnak letelepedni ás Békés megye közigazgatási területén működó’
iii unkáltatónál dolgoznak.

A pályázat keretében hiányszakmának minősül:
3
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ci,) a 20 12/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/20 19. tanévben
a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017.
(XI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében a Békés megyére kimutatott támogatott, és a
korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint

b) 2018. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói
létszám felsőoktatási Intézmények közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások
Minisztériuma közleményében meghatározott szakok (közzétéve az Oktatási és
Kulturális Közlöny 2017. évfolyam 22. számában),

ci,) a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító
szakmák, úgynevezett kiemelt hiányszakrnák: szobafestő, mázoló, tapétázó; építő ás
anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető, korábban: könnyűgép-kezelő);
nehézgépkezelő; asztalos; burkoló; víz-, gáz és fűtésszerelő; kőműves; villanyszerelő;
ács; lakatos; bádogos; nyílászáró-szerelő; gépgyártó; kézi csomagoló: klímaszerelő;
építőipari segédmunkás; hentes; pék; szakács; cukrász; pincér; cipész; tisztítás-
technológiai szakmunkás (takarító); kertész; bolti eladó; trakton’ezető; áruszállító;
gumitermékgyártó gép kezelője; gumijavító és centírozó; kertépítő munkás;
mezőgazdasági gépszerelö; szabó, varró; személyügyi szervező; grafikus; szociális
gondozó ás ápoló; óvodai dajka; vám-, jövedéki- ás termékdíj ügyintéző
(vámügyintéző); irodai adminisztrátor-, irodai asszisztens (irodai munkatárs); Jogi
asszisztens; büntetés-végrehajtási felügyelő; élelmiszer- és vegyi áru eladó; ruházati
eladó; banki ügyintéző; kormányablak ügyintéző; kereskedő-vállalkozó; kereskedelmi
boltvezető; jogi asszisztens; gépésztechnikus; mezőgazdasági gépésztechnikus;
webmester; szerviz-technikus; sportedző; kulturális asszisztens; közbeszerzési referens;
informatikus; gazdasági informatikus; kommunikátor-, intézményi kommunikátor-,
kommunikációs szakember; mediátor; védőnő; tűzoltó; humánerőforrás menedzser;
szociális munkás; óvodapedagógus; tanító; tanár (bármely szakos); néptáncpedagógus;
tánctanár; sportoktató; közgazdász; agrármérnök; teológus; jogász; villamosmérnök,
mérlegképes könyvelő; műszaki ügyintéző; pénzügyi ügyintéző; gyermek és
itjúságvédelmi felelős. gyógypedagógiai asszisztens, egészségügyi szervező, fogászati
asszisztens, banki szakügyintéző. valutapénztáros ás ügyintéző, gondnok.

A pályázat keretében „közérdeket ellátónak-, szolgálónak, és/vagy önkéntes feladatokat
ellátónak (vállalónak)” minősül (,‚Á” típusú támogatáshoz):

Közérdekűfeladat

Kőzérdekü feladaton a város rendvédelme ás közbiztonsága-, környezetvédelme-, település-
üzemeltetése-, gazdasága-, közmüvelödése-. közigazgatása-, oktatása-, nevelése-, az ifjúsági és
sportfeladatok ellátása, az egészségügyi és a szociális szektor ellátása-, segítése értendő.
Példák:

• Közrend ás közlekedésbiztonság védelme, tűzoltás, önkéntes tűzoltás, mentés,
katasztrófa-elhárítás, ár-, és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek

• Bűnmegelőzés és áldozatvédelem
• Igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás
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• Környezetvédelem, természetvédelem, növény-, állatvédelem, hulladékgazdálkodás,
település-üzemeltetés

• Gazdaságfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, munkaerő-piaci kapcsolatok,
fogyasztóvédelem, az úthálózat fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez
kapcsolódó tevékenység

• Munkaeröpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének-, foglalkoztatásának segítése,
rehabilitációs foglalkoztatás

• Tudományos tevékenység, kutatás
• Közmüvelődési-, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,

műemlékvédelem
• Közigazgatás (államigazgatás, önkormányzati igazgatás)
• Emberi és állampolgári jogok védelme
• Nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos

tevékenység
• Egyházi és civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• Gyermek-, és iúságvédelem, gyermek-, és iúsági érdekképviselet
• Sport-, rekreáció
• Egészségmegörzés, betegségmegelőzés. gyógyító és egészségügyi rehabilitációs

tevékenység
• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
• Stb.

Közérdc’kct ellátók-, szolgálók

• Közérdeket ellátónak-, szolgálónak minősül. aki közérdekű feladatot lát cl. és
• Akik a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszonnyal; közszolgálati tisztviselö

jogviszonnyal (a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkröl hatálya alatt:
köztisztviselő és közszolgálati űgykezelő közszolgálati jogviszonya,
kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelö kormányzati szolgálati jogviszonya);
közalkalmazotti jogviszonnyal; rendvédelmi-, honvédi-, honvédelmi alkalmazotti-,
bírói-, ügyészi jogviszonnyal vagy szolgálati jogviszonnyal rendelkeznek.

Önké,ik’sJdadatokat eliátók (‘vállalók)

• Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott, a törvényben (2005. évi LXXXVIII.
törvény) meghatározott fogadó szervezeteknél, bizonyos tevékenységi körben,
ellenszolgáltatás nélkül végzett munka értendő

• A fenti törvény hatályán kívül eső közösségi célú önkéntes tevékenységek a közérdek,
a közjó érdekében — közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen,
térítésmentesen végzett segítő-, támogató tevékenység.

Példák az önkéntes munkára:
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• Vallással kapcsolatos, Illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység,
• Gyermekfelügyelet-, gondozás,
• Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély,
• Település-, és gazdaságfejlesztés,
• Ügyintézés,

• Adminisztratív munka,
• Honlap-adminisztráció,
• Tagtoborzás,

• Házi-. és házkörüli munka, vásárlás,
• Betegápolás, idősgondozás.
• Politikai tevékenység,
• Egyéb katasztrófa-elhárítási, mentési munka,
• Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése,
• Környezet-, állatvédelmi tevékenység,
• Sport-. szabadidős tevékenység,
• Oktatási, képzési, tudományos tevékenység,
• Kulturális. müvészeti tevékenység,
• Rendezvényszervezés, rendezvényen segítségnyújtás,
• Egyéb rászorulók (árvízkárosultak) segítése,
• Közbiztonság, közrend védelme.

11. A támogatás feltételei
Az ösztönző támogatások pályázat útján nyerhetőek el. Egy pályázó egy alkalommal és egy
típusú pályázatra nyújthat be támogatás iránti kérelmet. Nem részesíthető támogatásban az a
pályázó, aki a már megállapított ösztönző támogatás visszafizetésére kötelezetté vált,
Valamennyi támogatás esetén feltétel, hogy a támogatottnak a támogatási szerződés lejártát
követően 2 éven keresztül fenn kell tartania Békésen az állandó lakcímét. Amennyiben ez a
feltétel nem teljesül, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48. (1) bekezdése szerinti
kamattal együtt vissza kell fizetni.

„A” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy önkéntes
feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek:

a) aki közérdekű feladatot lát el és/vagy közösségi célú önkéntes feladatokat vállal (végez)
Békésen a pályázat benyújtása előtt minimum 6 hónapig. és ezt a Foglalkoztatási
jogviszonát igazoló dokumentummal (munkaszerződéssel, kinevezéssel. megbízási
szerződéssel) és/vagy önkéntes szerződéssel, vagy ennek hiányában igazolással
alátámasztja — kiemelten azokon a területeken, ahol szakemberhiány.
szakemberszükséglet mutatkozik (Pl. Békési Polgárőrség, Békési Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság, stb.)

b) Békésen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Békésen él, és vállalja, hogy
a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen az állandó lakcímét
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c) amennyiben Békésen állandó lakcímmel nem rendelkezett, de Békésre kíván költözni,
Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig Békésen
állandó lakcímet létesít és azt a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen

d) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves. de még nem múlt el 35 éves
c) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában Foglalkoztatási
jogviszonnyal

O van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése,
mely alapján legkésőbb az ösztönző támogatás szerzödéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonyt létesít

g) vállalja évente minimum 30 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
h) vállalja. hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon,

rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel részt vesz.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja. az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a döntéshozó képviselő-testület bármely
tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselöjével közeli hozzátanói
viszonyban van.

„B” típusú támogatás; „B” típusú vezetői engedély — Jogosítvány megszerzésének
támogatása

A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek — .B típusú vezetői engedély. jogosítvány megszerzése akkor támogatható, ha:

a) Békésen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Békésen él. és vállalja. hogy
a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen az állandó lakcímét

b) amennyiben Békésen állandó lakcímmel nem rendelkezett, de Békésre kíván költözni,
Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig Békésen
állandó lakcímet létesít és azt a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen

c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves
d) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhivásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglalkoztatási
jogviszonnyal

e) van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése.
mely alapján legkésőbb az ösztönzö támogatás szerződéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonvt létesít

O vállalja évente minimum 20 Óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
g) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon,

rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel részt vesz
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h) vállalja. hogy a pályázat benyújtását követően maximum 3 hónapon belül elkezdi a
típusú vezetői engedély. jogosítvány megszerzésére irányuló KRESZ tanfolyamot, és a
beiratkozásról szóló dokumentumot bemutatja

i) vállalja, hogy a tanÍlyam megkezdésétöl számított 6 hónapon belül megszerzi a
típusú vezetői engedélyt. jogosítványt és azt bemutatja.

Nem nyújtható támogatás annak a pálázónak, aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja, az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a döntéshozó képviselő-testület bármely
tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségvisetőjével közeli hozzátartói
viszonyban van.

1,C” típusú támogatás: Nvclvtanfolvaiu/nvelvvizsga megszerzésének támogatása

A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek:

a) Békésen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Békésen él, és vállalja, hogy
a támogatási szerződés lejánát követően 2 évig fenntartja Békésen az állandó lakcímét

b) amennyiben Békésen állandó lakcimmel nem rendelkezett, de Békésre kíván költözni,
Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig Békésen
állandó lakcímet létesít és azt a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen

c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves
d) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglalkoztatási
jogviszonnyal

e) van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezö
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízúsi szerzödése,
mely alapján legkésőbb az ösztönző támogatás szerződéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonyt létesít

f) vállalja évente minimum 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
g) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon,

rendezvényeken. eseménveken kötelező jelleggel részt vesz
h) aki az első nyelvvizsgáját kívánja megszerezni
i) vállalja, hogy a pályázat benyújtását követően maximum 3 hónapon belül elkezdi a

nyelvtanfolyamot és a beiratkozásról szó’ó dokumentumot bemutatja.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak. aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja, az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a döntéshozó képviselő-testület bármely
tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartói
viszonyban van.

„D” típusú támogatás: Békésen élő, Békésröl ingázó fiatal munkavállaló útiköltség
támogatása

A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek;
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a) az állandó lakóhelye a támogatási időszak alatt folyamatosan Békésen van. és a
támogatás időszaka alatt Békés megyében (Békés kivételével) munkaviszonnyal
rendelkezik, és napi szinten ingázik a munkahelyére

b) Békésen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Békésen él, és vállalja, hogy
a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen az állandó lakcímét

c) amennyiben Békésen állandó lakcímmel nem rendelkezett, de Békésre kíván költözni,
Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig Békésen
állandó lakcímet létesít és azt a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen

d) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves
e) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhivásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglalkoztatási
jogviszonnyal
van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése,
mely alapján legkésőbb az ösztönző támogatás szerződéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonyt létesít

g) vállalja évente minimum 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
h) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon.

rendezvényeken. eseményeken kötelezö jelleggel részt vesz
i) aki máshonnan (munkabelvtől/más szervezettől/más pályázatból, stb.) nem részesül

útiköltség támogatásban.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja, az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a döntéshozó képviselő-testület bármely
tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartói
viszonyban van.

„E” típusú támogatás: Békésről elszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagY Békésre
költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása

A támogatásra az a Fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek:

a) aki a településen korábban állandó lakcímmel rendelkezett és visszaköltözni
szándékozik, vagy korábban állandó lakcímmel nem rendclkezett, de betelepülni
szándékozik — és vállalja, hogy a támogatási szerződés aláirásáig Békésen állandó
lakcimet létesít és ezt követően életvitelszerűen a településen tartózkodik, és azt a
támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen

b) aki a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves
c) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglalkoztatási
jogviszonnyal rendelkezik

d) van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése,
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vagy pedig legkésőbb az ösztönző támogatás szerződéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonyt létesít a pályázati kiírásban szereplő adott hiányszakmában

e) vállalja évente minimum 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
vállalja. hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon,
rendezvényeken. eseményeken kötelező jelleggel részt vesz.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja, az önkormányzat vezető tisztségviselője. vagy a döntéshozó Képviselő-testület bármely
Éagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartói
viszonyban van.

„F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja

A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes
Feltételek:

a) aki kiemelkedő teljesítményt mutat Fel valamely szakterületen belül (sport, művészeti
vagy tudományos élet, felfedezések-, innovációk terén, stb.), inspiráló a fiatalok
körében és teljesítménye Békés város teljes lakossága szempontjából kiemelkedő
fontossággal bír

a) aki Békésen állandó lakeímmel rendelkezik és életvitelszerűen Békésen él, és vállalja,
hogy a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen az állandó
lakcímét

b) amennyiben Békésen állandó lakcímmel nem rendelkezett, de Békésre kíván költözni,
Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig Békésen
állandó lakcímet létesít és azt a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen

c) aki a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves
d) a pályázat benyújtásakor rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott

hiányszakmára vonatkozó végzettséggel vagy az adott hiányszakmában foglalkoztatási
jogviszonnyal rendelkezik

e) van Békés megye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése,
mely alapján legkésőbb az ösztönző támogatás szerződéskötésének időpontjáig
foglalkoztatási jogviszonyt létesít

O vállalja évente minimum 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen
g) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon,

rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel részt vesz.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az önkormányzat képviselő-testületének
tagja, az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a döntéshozó Képviselő-testület bármely
tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátailói
viszonyban van.

III. A pályázat tartalmi elemei
A kiírás szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:
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1. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jővedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés.

kinevezés. megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha volt ilyen)
7.,,A” típusú pályázat esetén: önkéntes szerződés, vagy ennek hiányában igazolás arról.

hogy a pályázó közösségi célú önkéntes feladatokat látott cl a pályázat benyújtása előtt
minimum 6 hónapig

8.,, E” típusú pályázat esetén: lakcímkártya másolata a lakcím igazolására
9.,.F” típusú pályázat esetén: az ösztönzö támogatás alapjául szolgáló tevékenység (sport,

művészeti vagy tudomáiwos élet, felfedezések-, innovációk terén, stb.) igazolását; Pl.
oklevél, kitűntetés. elismerés, díjazás, publikáció. tudományos beszámoló, értékelés.
bírálat, stb.

IV. A pályázattal elnyerhető ösztönző támogatások

„A’1 típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy önkéntes
feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

A támogatásra az a Fiatal nyújthatja be a pályázatát, aki közérdekű feladatot lát el és/vagy
közösségi célú önkéntes feladatokat vállal (végez) Békésen a pályázat benyújtása előtt
minimum 6 hónapig, és ezt a Foglalkoztatási jogviszonyát igazoló dokumentummal
(munkaszerzödéssel, kinevezéssel, megbízási szerződéssel) és/vagy önkéntes szerződéssel,
vagy ennek hiányában igazolással alátámasztja — kiemelten azokon a területeken, ahol
szakemberhiány, szakemberszükséglet mutatkozik (p1. Békési Polgúrőrség, Békési
Önkormányzati Tűzoltóparanesnokság. stb.)

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás ősszege: 30.000 Ft/hónap

A folyósítás időtartama: 12 hónap

Folyósítás: a támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesithetök száma: II fő

Keretösszeg: 3.960.000 Ft.

„8” típusú támogatás: „8” típusú vezetői engedély — Jogosítvány megszerzésének
támogatása
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A helyi fiatalok mobilitásának növelése. a munkavállalás és magánélet egyensúlyának
támogatása érdekében ..B’ típusú vezekíi engedély (..B” kateóriásjogosítvánv) megszerezésre
irányuló ösztönző támogatás.

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás összege: 30.000 Ft/hónap

A folyósitás időtartama: 6 hónap

Abban az esetben. ha a támogatott 20. életévét nem töltötte be, ás nyilatkozatot tesz arról a
pályázati adatlapon, hogy a sikeres KRESZ vizsga után támogatás megállapítására irányuló
kérelmet nyújt be a tanfolyam és vizsga díjára legfeljebb 25.000 Ft-ig a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósitó Igazgatóságánál, — az 5512018. (Ill. 23.) Korm. rendelet a közlekedési
alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szerint — a támogatási összeg
25.000 Ft-tal csökkentett összegét kaphatja meg ösztönző támogatásként.

Folyósítás: a támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesíthetők száma: 3 Fő

Keretösszeg: 540.000 Ft.

„C” típusú támogatás: NyelvtanfolvanQnyelvvizsga megszerzésének támogatása

A helyi fiatalok idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése és munkaerő-piaci érvényesülésük
támogatása érdekében idegen nyelvi képzés elsajátításra/nyelvvizsga megszerzésére irányuló
ösztönző támogatás. Önmagában nyelvvizsga megszerzése nem támogatható, a nyelvvizsgát
minden esetben nyelvtanfolyamnak kell megelőznie. A támogatásra az is pályázatot nyújthat
be. aki az idegen nyelvi tudását (idegen nyelvi kompetenciáit) szeretné fejleszteni
nyelvtanfolyam elsajátítása által. a tanfolyam elvégzését érdemben, a pályázatban
meghatározottak szerint igazolja (igazolássaL/tanúsítvátmyalllátogatási bizonyítvánnyal), de
nyelvvizsgát nem kíván tenni (a nyelvtanfolvam elsajáthását követően nem kötelezö
nyelvvizsgát tenni).

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás összege: 25.000 Ft/hónap

A folyósítás időtartama: 6 hónap

Az a 35. életév alatti támogatást igénylő, aki a pályázaton nyilatkozatot tesz arról, hogy a
nyelvtanfolyam melLett nyeln’izsgát kíván tenni, és a sikeres nyelvvizsgát követően az
503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyeln’izsga és az első emelt szintű idegen
nyelvből tett érettségi vizsga dijához nyújtott támogatásról szerint — ás a nyelvvizsga díját a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összegig visszaigényli a
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál, a támogatási összeg legfeljebb
37.250 Ft-tal csökkentett összegét kaphatja meg ösztönző támogatásként.
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Folyósítás: a támogatás havonta, utólag. a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesíthetők száma: 3 i

Keretösszeg: 450.000 Ft.

„1)” típusú támogatás: Békésen élö, Békésről ingázó fiatal munkavállaló útiköltség
támogatása

A Békésen élő, de Békésről ingázó ilatal munkavállaló útiköltség támogatása ösztönző célja
annak megkönnyítése. hogy a fiatal munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében olyan
munkalehetöséget is elfogadjon és tartósan Fenntartson, amely esetében a munkavégzés helye
nem az állandó lakóhelyén van. A támogatásra az a Fiatal nyújthatja be a pályázatát, aki
máshonnan (munkahelytöl/más szen’ezettől/más pályázatból. stb.) nem részesül útiköltség
támogatásban.

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás összege: 12.000 Ft/hónap

A folyósftás időtartama: 12 hónap

Folyósítás: a támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesithetök száma: 5 Fő

Keretösszeg: 720.000 Ft.

„E” típusú támogatás: Békésről elszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagy Békésre
költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása

Az ösztönző támogatás nyújtásának célja a településen korábban állandó lakcímmel
rendelkezett és visszaköltözni szándékozó, vagy korábban állandó lakcímmel nem rendelkezett,
de betelepülni szándékozó munkavállaló Fiatalok visszaköltözéséneldletelepedésének
támogatása, a Békésre költözés és munkavállalás megkönnyítése érdekében.

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás összege: 34.000 Ft/hónap

A folyósitás időtartama: 6 hónap

Folyósítás: a támogatás havonta. utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesíthetők száma: 10 Fő

Keretösszeg: 2.040.000 Ft.
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„F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja

Az ősztönzö támogatás annak a fiatalnak nyújtható, aki kiemelkedő teljesítményt mutat fel
valamely szakterületen belül (sport, művészeti Vagy tudományos élet, felfedezések-,
innovációk terén, stb.), inspiráló a fiatalok körében és teljesítménye Békés város teljes
lakossága szempontjából kiemelkedő fontossággal bír.

Támogatás formája: pénzbeli

A támogatás összege: az első hónapban: 50.000 Ft, a következö Öt hónap során: 30.000 Ft/hó
(összesen: 200.000 Ft/fő)

A folyósítás időtartama: 6 hónap

Folyósítás: a támogatás havonta, utólag. a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül
átutalásra

A támogatásban részesithetők száma: 2 fő

Keretösszeg: 400.000 Ft.

Amennyiben valwnelyik ösztönző támogatás keretösszege nem fon’ cl (nem lesz a tervezett
létszámban pályázó az adott ösztönző támogatásra,), akkor a fennnrnradó összeg
átesoportosítható arra az ösztőnzőre, ahol na’obb igény mutatkozik (anzely ösztönzőre többen
pályáznakj

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázat benyújtható személyesen a Békési Polgármesteri Hivatal titkárságán munkaidőben,
vagy postai úton a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petöfi Sándor u. 2. szám alatti
címre. A borítékon fel kel! tüntetni:

Esély Otthon — Ösztönző támogatás pályázat, „A”

Esély Otthon — Ösztönző támogatás pályázat, ..B”

Esély Otthon — Ösztönzö támogatás pályázat, „C”

Esély Otthon — Ösztönző támogatás pályázat, „D”

Esély Otthon — Ösztönző támogatás pályázat, „E”

Esély Otthon — Ösztönző támogatás pályázat, „F”

Csak azt kell ráírni, amelyik típusú ösztönző támogatásra pályázik!

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.
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VI. A támogatás igénybevételének feltételei

Az ösztönző támogatás igénybevételének feltétele a támogatási szerződés megkötése. A nyertes
pályázó a támogatási szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon
belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.

A támogatási szerződés tartalmi elemei:

a) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy békési lakóhelyét (állandó lakcímét),
életvitelszerű békési tartózkodást a támogatási időszak leteltét követően további 2 évig
fenntartja,

b) támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy Békés megyei székhelyű vagy telephelvű
munkáltatóval való foglalkoztatási jogviszonyát (munkajogi jogviszonyát, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát) legalább az ösztönző támogatás lejártáig
fenntartja, kivéve, ha munkaviszony önhibáján kívül szűnik meg,

c) a pályázatban vállalt közösségi célú önkéntes tevékenység részletezése, igazolásának
módja,

d) bejelentési kötelezettség 3 munkanapon belül az adatok, körülmények változásáról,
e) a támogatott kötelezettségvállalása az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és

egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtétele vonatkozásában.
a támogatott kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben az ösztönző
támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, a folyósított támogatást egy
összegben, a Ptk. 6:48.* (1) bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő
felszólítást követő 30 napon belül visszafizeti az alábbi esetekben:
fa) életvitelszerűen más településre költözik, állandó lakcímét Békésen megszünteti,
fb) a támogatási időszak leteltét követően nem tartja fenn további 2 évig a békési
lakóhelyét (állandó lakcímét), életvitelszerűen nem Békésen tartózkodik,
fe) foglalkoztatási jogviszonya (munkaviszonya, szolgálati jogviszonya, stb.) az adott
hiányszakmában önhibáján kívül megszűnik, megszűntetésre kerül, és más
munkáltatóval 2 hónapon belül nem létesít foglalkoztatási jogviszonyt (munkaviszonyt,
szolgálati jogviszonyt. stb.) olyan munkakörben, ami az I. melléklet értelmében
hiányszakma,
fd) a pályázattal vállalt közösségi célú önkéntes tevékenységet nem végzi, vagy annak
elvégzését nem igazolja,
fe) a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken,
eseményeken nem vesz részt, illetve távolmaradását érdemben nem igazolja (orvosi
igazolással),
Ft) a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat,
fg) „B” és „C” típusú támogatások esetén: a nyelvi képzést vagy a ..B’ típusú vezetöi
engedély, jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamot nem fejezi be, megszakítja,
vagy nem mutatja be a képzést igazoló dokumentumot (nyelvi képzés elvégzését igazoló
dokumentumot [igazolás!tanúsítvány/látogatási bizonyítvány] vagy a nyelvvizsga
bizonyítványt, ..B’ típusú vezetői engedélyt, jogosítványt). A nyelvtanfolyam
elvégzésére vonatkozó igazolást a nyelvtanfolyam befejezésekor, a nyelvvizsga
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bizonyítványt, illetve a !.B típusú vezetői engedélyt. jogositványt a támogatás
folyósítását követően legfeljebb 3 hónapon belül be kell mutatni,
ib) „D” típusú ösztönző támogatás esetén nem mutatja be az igazoló dokumentumot
(bérletszelvényt).

VII. Egyéb információk
A pályázatok elbírásáról az Ügy’rendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata
alapján Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A pályázatok
elbírálása a pályázati kiírásban meghatározott jogosultsági Feltételek ellenőrzése és az értékelési
szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét
a helyben szokásos módon közzéteszik Békés Város Önkormányzat honlapján
www.bekesvaros.hu és a Békési Polgármesteri Hivatal hirdetötábláján.

A pályázati adatlap letölthető Békés Város honlapjáról (www.bekesvaros.hu), vagy
szeméLyesen átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Békés, 2019.
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2. szá,nú melléklet
2/a melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

az EFOP-1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak— Békés Város
ifjúságscgítő programja” című pályázat keretében nyújthatú ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„A” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy önkéntes
feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

Pályázó adatai

Neve’

Születési neve’

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap)’

LakóheJye’ irányítószám telepü]és
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helye’ irányítószám
település utca, üt, tér, köz házszám épület, lépcsőház

emelet ajtó

Postacíme’ irányítószám település
utca. út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Végzettség(ek) (intézmény, kar, szak)’

Lakóhely

Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.
Vállalom, hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímemet), életvitelszerű békési
tartózkodásomat a támogatási időszak ete1tét követően további 2 évig fenntartom.

Munkahelye neve’

Munkahelye címe’
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Foglalkozása (beosztása, munkaköre)

Munkahely

I Vállalom, hogy a Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való
Foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább az
ösztönző támogatás biztosításának lejártáig fenntartom, kivéve, ha a foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma

A pályázó TAJ számw

A pályázó adóazonosító jele:

A pályázó telefonszámw

A pályázó e-mail cime

A pályázó havi összes nettó jövedelme:

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

_____(Kijelentem,

hogy nincs köztartozásom (adótartozásom, hátralékom, stb.).

A pályázó nyilatkozata a közérdekű feladat ellátásáról és/vagy közösségi célú önkéntes
feladatok (önkéntes munka) ellátásáról

Csak az egyik lehetőséget jelölje meg:

____(Kijelentem,

hogy a pályázat benyújtása elött minimum 6 hónapig közérdekű feladatot
láttam el.

I Kijelentem, hogy a pályázat benyújtása előtt minimum 6 hónapig közösségi célú
önkéntes feladatot (önkéntes munkát) láttam el.

Kijelentem, hogy a pályázat benyújtása előtt minimum 6 hónapig közérdekű feladatot
és közösségi célú önkéntes feladatot (önkéntes munkát) is elláttam.

Igazolás módja (A válasz aláhúzandó! Ha mindkét típusú formában dolgozott (közérdekű és
önkéntes is), akkor mindkét helyen jelölheti!)

Közérdekű feladat ellátása esetén:

• Munkaszerződéssel rendelkezem
• Kinevezéssel rendelkezem
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• Megbízási szerződéssel rendelkezem

Közösségi célú önkéntes feladatok ellátása esetén (önkéntes munka esetén):

• Önkéntes szerződéssel rendelkezem
• Igazolással rendelkezem

Mutassa be néhány mondatban a közérdekű feladat ellátását és/va a közösségi célú
önkéntes feladatok (önkéntes munka) ellátását! Hol, mely szervezetnél, szervezeteknél,
mennyi ideig (hány hónapig/hány évig), a tevékenység mely területre/területekre irányult
(közigazgatás, rendvédelem, egészségügy, szociális szféra, sport, ifjúságvédelern, oktatás,
kultúra, stb.)? (A bemutatás rövid, összegző legyen, részletesen a motivációs levelében
(ejtse ki.)

A jelen pályázathoz kötődő, közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a
szervezethez írjon vállalt óraszámot, ahol a vállalását teljesíteni szeretné! Minimum
évente 30 óra vállalása kötelező.)

‘ Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Polgárőrség

Békési Ónkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Békési Önkéntes Pont

Hétkrajcár Egyesület

Békési Városvédő ás Szépitö Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális ás Hagyományőrzö Közhasznú
Egyesület

Békési Szabadidős ás Tömegsport Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés
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Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Egyéb, éspedig (hu ezt választja, akkor ide elsősorban annak a
szervezetnek a nevét érdemes beími, ahol korábban, illetvejelenleg

IS Végez közérdeket szolgáló önkéntes feladatot):

A projekt rendezvényein a megvalósításban való részvétel vállalása (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósitásbari való részvételt vállalom.

Együttműködési nyilatkozat

Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel
részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

I I Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és
nem minősülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, továbbá a döntéshozó
képviselő-testület tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető
tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
a) A fent megadott személyes és különleges adataimat, valamint az adataimat

tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje, illetve tárolja,

b) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.bekesvaros.hu) történő közzététeíéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az infomiációszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet ‘— GDPR rendelkezéseinek betartásával.

A személyes ás különleges adatok kezelése a páházatot eln vertek esetében az Esély Otthon projekt fenntartási
idejének végéig, a kWzetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való ‚negfelelés
érdekében a kjflzetést követő 8 évig tart. A: eredménytelen, va’ elutasitott pályázati anyagokban szereplő
személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat elbírálásának napját követő e’ hónapig tart. Az érintettek
hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. Kivételt képeznek ez alól az önkormányzati testületi ás
bizottsági döntésekben és azok előterjesztéseikéntfunkcionáló dokumentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése
nem az érintett hozzájándása alapján, hanem az ezen dokunsentumok selejtezésére és nwgsemmisítésre vonatkozó
mindenkor hatáhos jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartamig történik. A szeméhes ás a különleges
adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők hannadikfél részére to ténő adattovábbítást nem végeznek. Az
adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat
elbírálásáal, valamint a támogatások kjfizetésével nwgbizott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig ás mértékben Az érintettek az adatkezelés teljes időtartanza alatt élhetnek a hatályos adanédelmi
jogszabályok szerint biztosítottjogaikkal (‘ta’jékoztatáshoz, helesbitéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (Eti) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az Ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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Jog a 20!!. évi C’AIL tön’énv cc injonnációs bwendelkczési jogról ás cc infonnációszabadságról, valamint AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - GDPR alapján).
Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint ci Nemzeti Adatvédelmi és informcíciószabadság Hatósághoz (!!25
Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06—1/391—1400. honlap URL cínw: hups:/Annrnaih.hw, e—mail
cím: uhlljt’bzoIvalcit(ci nuihhu) isfordulhatnak.

Nyilatkozat

Alulírott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályá2athoz általam
benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a
pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az ösztönző támogatás folyósítására vonatkozó
feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48. (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, sz erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, körülményeimben való
változásokat (pI. megszűnik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonyom, stb.)
haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb. a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

Alulírott kijelentem, hogy az „A” típusú támogatás: Békés iá,vsában közérdeket ellátó-,
szolgáló, és/vagy önkéntesféladatokat ellátó i”i’állaló)Jiatalok támogatása feltételrendszerét és
az ösztönzöre vonatkozó támogatási szerződés tervezetét megismertem és pozitív bírálat esetén
magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az „A” típusú
támogatás (Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló. és/vagy önkémes/dadatokat ellátó
(iá/la/ó)fiata!ok támogatása) pályázatán való részvétel feltétele.

Dátum

pályázó aláírása
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A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

1. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum ővedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés,

kinevezés. megbízási szerződés másolatát
6.,,A” típusú pályázat esetén: önkéntes szerződés. Vagy ennek hiányában igazolás arról.

hogy a pályázó közösségi célú önkéntes INadatokat látott cl a pályázat benyújtása előtt
minimum 6 hónapig
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2/b. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

az EFOP-1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a flataloknak — Békés Város
ifjúságsegitő programja” című pályázat keretében nyújthatú ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„B’1 típusú támogatás: „B” típusú vezetői engedély — Jogosítvány niegszerzésének
támogatása

Pályázó adatai

Neve:

Születési neve’

Anyja neve’

Születés helye, ideje (év, hó, nap)’

Lakóhelye’ irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helye’ irányítószám
település utca, Út, tér, köz házszám épület, lépcsőház

emelet ajtó

Postacíme’ iránytószám település
utca. út. tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Végzettség(ek) (intézmény, kar, szak)’

Lakóhely

Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megköléséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.

H Vállalom, hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímernet), életvitelszerű békési
tartózkodásomat a támogatási időszak leteltét követően további 2 évig fenntartom.

Munkahelye neve’

Munkahelye címe’

Foglalkozása (beosztása, munkaköre)’
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Munkahely

Vállalom. hogy a Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való
foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább az
ösztönző támogatás biztositásának lejártáig fenntartom, kivéve. 1w a foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma

A pályázó TAJ számw

A pályázó adóazonosítójele

A pályázó telefonszáma

A pályázó e-mail címe

A pályázó havi összes nettó jövedelme:

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom, hátralékom. stb.).

20. életévét be nem töltött pályázó nyilatkozata — KRESZ vizsga támogatás
megállapítására vonatkozó kérelem esetén

Nyilatkozom arról, hogy 20. életévemet a KRESZ vizsga időpontjában nem töltöm be és
a sikeres KRESZ vizsga után támogatás megállapítására irányuló kérelmet nyújtok be a
tanfolyam és vizsga díjára legfeljebb 25.000 Ft-ig a Magyar Államkincstár

Nyugdijfolyósító Igazgatóságánál, — az 55/2018. (Ill. 23.) Korm. rendelet a közlekedési
alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szerint 2_és tudomásul
veszem, hogy a támogatási összeg 25.000 Ft-tal csökkentett összegét kaphatom meg
ösztönző támogatásként.

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)

Igen

Nem

2 Forrás: https://net.iotar.hu/iogszabaIy?docid=A18O0O55.KOR8txtreferer=0OO0OÚÚ1.TXT
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Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a
szervezethez írjon vállalt óraszámot, ahol a vállalását teljesíteni szeretné! Minimum
évente 20 óra vállalása kötelező.)

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Polgárörség

Bákési Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság

Békési Önkéntes Pont

Hétkrajcár Egyesület

Békési Városvédö ás Szépítő Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális ás Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület

Békési Szabadidős ás Tőmegsport Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés

Egyéb, éspedig (ha ezt választja, akkor ide elsősorban annak a
szervezetnek a nevét érdemes beími, ahol korábban, illetve jelenleg

is végez közérdeket szolgáló önkéntes íeladatot):

A projekt rendezvényein a megvalósításban való részvétel vállalása (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt vállalom.
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Együttműködési nyilatkozat

Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel
részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

I Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és
nem minősülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, továbbá a döntéshozó
képviselő-testület tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető
tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
a) A fent megadott Személyes 5 különleges adataimat, valamint az adataimat

tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje, illetve tárolja,

b) Nyertes pályá2óként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.bekesvaros.hu) történő közzétételéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet — GDPR rendelkezéseinek betartásával.

A szeméh’cs és különleges adatok kezelése ci pályázatot eln vertek esetében űz Esély Otthon projekt fenntartási
idejének végéig. a kW:etéseket igazoló bizonylatok megőrzése ci számviteli szabályoknak való megfeleles
érdekében ci kijizetést követő 8 évig tart. A: eredménytelen, va elutasított páházati anyagokban szereplő
személyes és a különleges adatok kezelése ci pályázat elbhálásának napját követő e’ hónapig tart. Az érintettek
hozzájárulása indokolós nélkül bármikor vissza vonható. Kivételt képeznek ez alól űz önkormányzati testületi és
bizottsági döntésekben és azok előterjesztéseikéntfunkeionáló dokumentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése
nem űz érintett hozzájárulása alapján, hanem az ezen dokumentumok selejtezésére és megsemmisítésre vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartam ig történik A személyes és a különleges
adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők hannadikfél részére történő adattovábbítást nem végeznek Az
adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat
elbírálásával, valamint a támogatások kWzetésével megbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adat védelmi
jogszabályok szerint biztosított jogaikkal Ftajékoztatáshoz, helvesbítéshez, törléshez, zárolóshoz, tiltakozáshoz
való jog ci 2011. évi CXiL tön’énv űz infonnációs önrendelkezési jogról és űz infonuációszabadságról, valamint AZ
EURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS (EU) 2016/6 79 RENDELETE (2016. április 27.) — GDPR alapján).
Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budap est, Szilágyi Erzséhet fasor 22/C., telefon: 06-1/391-1400, honlap URL címe: htwsJ/innt.naih.hw’ e-mail
cím: lnt’telszohzalat(o naihhu) isfordulhatnak’.

Nyilatkozat

Alulírott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a meilékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséröl (általános adatvédelmi rendelet)
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam
benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, Úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbirálása céljából a
pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem. hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az ösztönző támogatás folyósitására vonatkozó
feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48.* (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, körülményeimben való
változásokat (p1. megszűnik. vagy megszüntetésre kerül a munkaviszonyom. stb.)
haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

Tudomásul veszem és vállalom, hogy ‚.B” típusú vezetői engedély, jogosítvány megszerzése
akkor támogatható, ha a pályázat benyújtását követően maximum 3 hónapon belül elkezdeni a
„B” típusú vezetöi engedély, jogosítvány megszerzésére irányuló KRESZ tanfolyamot, és a
beiratkozásról szóló dokumentumot bemutatom, valamint vállalom, hogy a tanfolyam
megkezdésétöl számított 6 hónapon belül megszerzem a .B’ típusú vezetői engedélyt.
jogosítványt és azt bemutatom a Támogató felé.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a ..B” típusú vezetői engedély, jogosítvány
megszerzésére irányuló tanfolyamot megszakítom, vagy nem mutatom be a ..B típusú vezetöi
engedélyemet. jogositványomat a támogatás folyósítását követően legfeljebb 3 hónapon belül,
akkor visszafizetési kötelezettségem áll fent a Támogató felé.

Alulírott kijelentem, hogy a „B” típusú támogatás: B” típusú vezetőt engedély— Jogosítvány
megszerzésének támogatása feltételrendszerét és az ösztönzőre vonatkozó támogatási
szerződés tervezetét megismertem és pozitív bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek
elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a „B” típusú
támogatás (,8 i,n,sú vezetőt engedély Jogosínánv megszerzésének támogatása) pályázatán
való részvétel feltétele.

Dátunr

pályázó aláírása
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A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

I. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jövedelemigazolás a

munkáltatótól)

4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerzödés.

kinevezés, megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha volt ilyen).
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2/c ‚ne/lóklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

az EFOP-1.2.1l-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak — Békés Város
ifjúságsegítő programja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„C” típusú támogatás: Nvelvtanfoivam/nyelvvizsga megszerzésének támogatása

Pályázó adatai

Neve’

Születési neve’

Anyja neve’

Születés helye, ideje (év, hó, nap)’

Lakóhelye’ irányítószám település
utca, üt, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helye irányítószám
település utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház

emelet ajtó

Postacime’ irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Végzettség(ek) (intézmény, kar. szak)’

Lakóhely

Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.

I I Vállalom, hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímemet), életvitelszerű békési
tartózkodásomat a támogatási időszak leteltét követően további 2 évig fenntartom.

Munkahelye neve’

Munkahelye címe’

Foglalkozása (beosztása, munkaköre)’

Munkahely
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5: Vállalom. hogy a Békés megyei székhelyű Vagy telephelyű munkáltatóval való
Foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, Vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitiv elbirálása esetén legalább az
ösztönző támogatás biztosításának lejártáig fenntartom, kivéve, ha a Foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma

A pályázó TAJ számw

A pályázó adóazonosítójele

A pályázó telefonszáma

A pályázó e-mail címe

A pályázó havi összes nettó jövedelme:

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom. hátralékom, stb.).

A támogatás igénylése (A válasz aláhúzandó!)

Kizárólag nyelvtanfolycnnra jelentkező esetén:

Kizárólag nyelvtanfolyamra jelentkezek, nyelvvizsgát nem kívánok tenni.

Vállalom. hogy a nyeivtanfolyam elvégzéséröl igazolást/tanúsitványt/látogatási
bizonyítványt nyújtok be.

Nyelvtanfo4’amra és nyelvvizsgára jelentkező esetén:

A nyeivtanfolyam mellett nyelvvizsgára is jelentkezem, amelynek elvégzéséről nyelvvizsga
bizonyítványt nyújtok be.

L..J Tudomásul veszem, hogy önmagában a nyelvvizsga megszerzése nem támogatható, a
nyelvvizsgát minden esetben nyelvtanfolyamnak kell megelöznie, ha nyelvvizsgát
kívánok tenni.

Nyeln’ingát tenni kívánó pályázó nyilatkozata — visszaigénylés esetén

Nyilatkozom arról. hogy 35 év alatti támogatást igénvlőként a nyelvranfolyam mellett
nyelvvizsgát kívánok tenni, és a sikeres nyelvvizsgát követően az 503/2017. (XII. 293
Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett
érettségi vizsga díjáboz nyújtott támogatásról szerint — a nyelvvizsga díját a kötelező

Forrás: hups:.. net.jotar.hu joszahaly?docid Al 700503.KOR
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legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összegig visszaigén)lem a
Magyar Államkinestár Nvugdíjtblyósító Igazgatóságánál. Tudomásul veszem. hogy a
támogatási összeg legfeljebb 37.250 Ft-ml csökkentett összegét kaphatom meg ösztönző
támogatásként.

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)

Igen

Nem

Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a
szervezethez írjon vállalt óraszámot, ahol a vállalását teljesíteni szeretné! Minimum
évente 20 óra vállalása kötelező.)

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Polgárörség

Békési Onkorniányzati Tüzoltóparanesnokság

Békési Önkéntes Pont

Hétkrajcár Egyesület

Békési Városvédö és Szépítö Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományörző Közhasznú
Egyesület

Békési Szabadidős és Tömegsport Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés

Egyéb, éspedig (ha ezt választja, akkor ide elsösorban annak a
szervezelnek a nevét érdemes beimi, ahol korábban, illetvejelenleg

is végez közérdekei szolgáló önkéntes feladatot):

A projekt rendezvényein a megvalósításban való részvétel vállalása (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt vállajom.

Együttműködési nyilatkozat
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ÚJ Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel
részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

ÚJ Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és
nem minősülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének. továbbá a döntéshozó
képviselő-testület tagjaival Vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető
tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
a) A fent megadott személyes és különleges adataimat, valamint az adataimat

tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje, illetve tárolja,

b) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.bekesvaros.hu) történő közzétételéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR rendelkezéseinek betartásával.

A személyes ás különleges adatok kezelése ci pályázatot cm ertek esetében az Esély Otthon projekt fenntartási
idejének végéig, ci kizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés
érdekében a kljizetést követő 8 évig tart Az eredménytelen, va’ ehitasitott pályázati anyagokban szereplő
személyes ás ci különleges adatok kezelése q pályázat elbirálásának napját követő e hónapig tart. Az érintettek
hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. Kivételt képeznek ez alól az önkormányzati testületi ás
bizottsági döntésekben és azok előterjesztéseikéntfunkcionáló dokwnentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése
nem az érintett hozzájárulása alapján, hanem az ezen dokunwnttimok sekjtezésére és megsemmisítésre vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartam ig történik. A személyes és a különleges
adatok kezelésévet kapcsotatban az adatkezelők harmadikfél részére történő adattovábbilást nem végeznek A:
adatkezelés időtmiama alatt az adatkezeléssel érintett aciatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat
elbírálásával, valamint a támogatások k(/izetéséiel megbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig és ménékben.Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatáh os adatvédelmi
Jogszabályok szerint biztosítottjogaikkal (tájékoztatáshoz. hehesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való
Jog a 201!. évi cXiL törvény az információs önrendelktési jogról és cc infomwsációszabadságról, valamint AZ
EUROPA! PARLAMENT ES A T1NA’cS (EU) 2016/6 79 RENDELETE (2016. április 27.) — GDPR alapján).
Jogsérelem esetét: bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédehni ás Jnforn:áeiószabadság Hatósághoz (1115
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1/391-1400, honlap URL címe: httpsi/int’riwihhu!, e-mail
cím: i,t’l/’lszollzalat(2i naih. hu) isfordulhatnak.

Nyilatkozat

Alulírott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az Ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak. Úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a
pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az ösztönző támogatás folyósítására vonatkozó
feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. ó:48. (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történö felszólítást követő 30 napon belül visszaflzetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, kőrülményeimben való
változásokat (p1. megszűnik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonyom, stb.)
haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtéteíét.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat keretében csak az támogatható, aki az első nyelvvizsgáját
kívánja megszerezni, és kijelentem, hogy nyelvvizsgával nem rendelkezem.

Vállalom, hogy a pályázat benyújtását követően maximum 3 hónapon belül elkezdem a
nyelvtanfolyamot és a beiratkozásról szóló dokumentumot bemutatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyelvtanfolyamoUnyelvvizsga megszerzésére irányuló
nyelvtanfolyamatot megszakítom, vagy — amennyiben a nyelvvizsga megszerzését vállaltam —

nem mutatom be a nyelvvizsga bizonyítványomat (vagy az azt helyettesítő igazolást) a
támogatás folyósítását követően legfeljebb 3 hónapon belül, akkor visszafüetési
kötelezettségem áll fent a Támogató felé.

Alulírott kijelentem, hogy a ‚.C’ típusú támogatás: zVieii’tanfoh’anzhzvc/vvizsga
nzegszerrásc;zck tánzogatása feltételrendszerét és az ösztönzöre vonatkozó támogatási
szerződés tervezetét megismertem és pozitív bírálat esetén magamra nézve kőtelezőnek
elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a „C” típusú
támogatás (Nvebtaufolvam/nyeh’vizsga inegszeizésének támogatása) pályázatán való részvétel
feltétele.

Dátum:

pályázó aláírása
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A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

I. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jövedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés,

kinevezés, megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha volt ilyen).
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2/d. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
az EFOP-1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak — Békés Város
ifjúságsegitő programja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„D” típusú támogatás: Békésen élő, Békésről ingázó fiatal munkavállaló útiköltség
támogatása

Pályázó adatai

Neve

Születési neve:

Anyja neve

Születés helye, ideje (év, hó, nap)

Lakóhelyw irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helyw irányítószám
település utca, út, tér, köz házszám épület. lépcsőház

emelet ajtó

Postacimw irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Vég2ettség(ek) (intézmény, kar. szak)

Lakóhely

Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.

Vállalom, hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímemet), életvitelszerű békési
tartózkodásomat a támogatási időszak leteltét követően további 2 évig fenntartom.

Munkahelye neve

Munkahelye címe:

Foglalkozása (beosztása, munkaköre)

Munkahely
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Vállalom. hogy a Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való
foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, Vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább az
ösztönző támogatás biztosításának lejártáig fenntartom, kivéve, ha a foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma:

A pályázó TAJ száma

A pályázó adóazonosítójele

A pályázó telefonszáma

A pályázó e-mail címe

A pályázó havi összes nettó jövedelme:

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

I Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom. hátralékom, stb.).

Békésről hová ingázik naponta?

I I Nyilatkozom arról, hogy máshonnan (munkahelytől/más szervezettől/más pályázatból,
stb.) nem részesülök útiköltség támogatásban.

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)

Igen

Nem

Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a
szervezethez írjon vállalt óraszámot, ahol a vállalását teljesíteni szeretné! Minimum
évente 20 óra vállalása kötelező.)

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye 1 Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Pol2árörség

Békési Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság

Békési Önkéntes Pont
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Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra]év)

Hétkrajcár Egyesület

Békési Városvédő és Szépítö Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület

Rékési Szabadidős és Tömegsport Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés

Egyéb, éspedig (ha ezt választja, akkor ide elsősorban annak a
szervezetnek a nevét érdemes beími, ahol korábban, illetve Jelenleg

Is végez közérdeket szolgáló önkéntes feladatot):

A projekt rendezvényein a megvalósitásban való részvétel vállalása (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt vállalom.

Együttműködési nyilatkozat

I I Nyilatkozom arról, hogy a pályázat Pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel
részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és
nem minősülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének. továbbá a döntéshozó
képviselő-testület tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető
tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
a) A fent megadott személyes ás különleges adataimat, valamint az adataimat

tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje. illetve tárolja,

b) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.bekesvaros.hu) történő közzétételéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR rendelkezéseinek betartásával.

6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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A szenzéhes és különleges adatok kezelése a pálvcbatot elnyertek esetében ci: Eséh Otthon projekt fenntartási
idejének végéig, ci kij?:etéseket igazoló bizoni’latok megőrzése ci számviteli szabályoknak való megfelelés
érdekében ci kű:etési követő 8 évig tart A: eredménytelen, vczgv ehutasitott pályázati cmyczgokban szereplő
szeméhes és ci különleges adatok kezelése ci pá/vázat elbírálásának napját követő egy hónapig tar.Az érintettek
hoájándasa inciokolás nélkül bármikor isszaionhcztó. Kivételt képeznek ez alól ci: önkorniánvzati testületi és
bizottsági c/öt itésekhen és azok előterjectéseikétztfzunkcionáló c/ok wnentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése
nem az érintett ho:zcjcírzulása alapján, hanem az ezen cloktunzenttuniok sek’jtezésére és megseninüsitésre vonatkozó
mindenkor hatáhvsjogszabáh’ok szerint, ci: azokban szereplő időtartamig történik. A személyes és a különleges
adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadikfél részére történő adcittovábbítást nem végeznek. Az
cidatkezelés időtartama ti/alt ci: adatkezeléssel érintett adcztokba betekintést csak ci: aclatkezelők ci pályázat
elbírálásával, valamint a támogatások kijizetéséiel meghízott nzunkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerint hiztositottjogaikkal (‘taje’koztatáshoz, Izelyesbítéshez, törléshez zároláshoz, tiltakozáshoz való
jog a 2011. évi CXIL törvény az infonnációs önrendelkezési jogi-ól és az infonnációszabadságról, valamint AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) — GDPR alapján).
Jogsérelem esetén bírósághoz, i’alam int ci Nenzzeti Adatvédelmi és Információszahadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1/391-1400, honlap URL címe: httpsi/innv.naih.hu/, e-mail
Cím: ut’u/eLNzolt’ulot(a ‚zaih hu) isfordulhatnak.

Nyilatkozat

Alulirott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam
benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a
pályázatot kií ró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, a ösztönző támogatás folyósítására vonatkozó
feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48. (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, körülményeimben való
változásokat (pl. megszűnik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonvom, stb.)
haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

Alulírott kijelentem, hogy a „ D’ lípitsz’t lútnogctláv: Békésen éUL Békésről ingézó Jictíul
tnttnkcn’állaló úliköIlség tániogcuása feltételrendszerét és az ösztönzöre vonatkozó támogatási
szerződés tervezetét megismertem és pozitív bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek
elfogadom.
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Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a ‚D’ típnsú
tánzogatás (Bükúxe;; ÚÜL Békéxró’l ingtbó fia/al n,nnka vállaló állAti//súg lánzoga/áxa)
pályázatán való részvétel feltétele.

Dátunv

pályázó aláírása

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

I. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motívációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jövedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés,

kinevezés, megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha volt ilyen).
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2/e melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
az EFOP-l.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak— Békés Város
ifjúságscgítő programja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„E” típusú támogatás: Békésről ciszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagy Búkésre
költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása

Pályázó adatai

Neve:

Születési neve’

Anyja neve’

Születés helye, ideje (év, hó, nap)’

Lakóhelye’ irányítószám település
utca, út. tér, köz házszám épület. lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helye’ irányítószám
település utca. út. tér, köz házszám épület. lépcsőház

emelet ajtó

Postacíme’ irányítószám település
utca, Út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Végzettség(ek) (intézmény, kar, szak):

Lakóhely

I Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.
Vállalom. hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímemet), életvitelszerű békési

tartózkodásomat a támogatási időszak letehét követöen további 2 évig fenntartom.

Visszaköltözési szándék
Korában rendelkeztem Békési állandó lakcímmel és visszaköltözni szándékozom. (A válasz
aláhúzandó!)

Igen

Nem
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Letelepülési szándék

Korában nem rendelkeztem Békési állandó lakcímmel és letelepülni szándékozom. (A válasz
aláhúzandó!)

Igen

Nem

Munkahelye neve’

Munkahelye címe:

Foglalkozása (beos2tása. munkaköre)

Munkahely

Vállalom, hogy a Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való
foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább az
ösztönző támogatás biztosításának lejártáig fenntartom, kivéve, ha a foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma’

A pályázó TAJ száma:

A pályázó adóazonosító jele’

A pályázó telefonszáma’

A pályázó e-mail címe’

A pályázó havi összes nettó jövedelme:

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

I Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom, hátralékom, stb.).

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)

Igen

Nem
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Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a

szervezethez írjon vállalt óraszámot, ahol a vállalását teljesíteni Szeretné! Minimum

évente 20 óra vállalása kötelező.)

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Polgárőrség

Békési Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság

Békési Önkéntes Pont

Hélkrajcár Egyesület

Békési Városvédö és Szépitő Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományörzö Közhasznú
Egyesület

Békési Szabadidős és Tömegspofl Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés

Egyéb, éspedig (ha ezt választja, akkor ide elsősorban annak a
szervezetnek a nevét érdemes beími, ahol korábban, illetvejelenleg

is végez közérdeket szolgáló önkéntes feladatot):

L
A projekt rendezvényein a megvalósitásban való részvétel vállalása (cselekvési tervek

elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt vállalom.

Együttműködési nyilatkozat

____I

Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül

megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel

részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

I I Nyilatkozom arról. hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és

nem minösülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, továbbá a döntéshozó

képviselö-testület tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető

tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
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c) A fent megadott személyes és különleges adataimat. valamint az adataimat
tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje. illetve tárolja,

d) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.hekesvaws.hu) történő közzétételéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 32 információszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet — GDPR rendelkezéseinek betartásával.

Á személyes ás különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt fenntartási
idejének végéig, a k?zetéseket igazoló bizonilawk megőrzése ci számviteli szabályoknak való megfelelés
érdekében a kljizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, Vagy e/utasított pályázati anyagokhan szereplő
személyes és a különleges adatok ke:elése a pályázat elbirálásának napját követő egy hónapig tart.Az érintettek
hozzdjándása indakolás nélkül bármikor yisszai’onható. Kiiételt képeznek ez alól űz önkcrniánvzati testületi és
bizottsági döntésekben és azok előterjesztéseikéntfunkcionáló dokumentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése
nem az érintett hozzájárulása alapján, hanem az ezen dokumentumok sekjtezésére és megsenmiisitésre vonatkozó
mindenkor hatáhvs jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartamig történik A személyes ás a különleges
adatok kezelésével kapcsolatban űz adatkezelők harmadikfél részére történő adattovábbitást nem végeznek Az
adatkezelés időtartama alatt ci: adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat
elbirá/ásával, valamint a támogatások k6zetéséiel megbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerint biztosítottjogaikkal ájékoztatáshoz, helyeshítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való
jog a 2011. évi CXII törvény az injónnációs önrendelkezési jogról és az infonnációszabadságról, valamint AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁcS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) — GDPR alapjánj
Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Infaimációszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.] telefon: 06-I/39l-1400. honlap URL címe: https://inncnaikhw’ e-mail
cím: nevíelszok!ulot(a ncdhjizt isfordulhatnak.

Nyilatkozat

Alulírott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a mellékletben csatok igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam
benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, Úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a
pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az ösztönző támogatás folyósítására vonatkozó

AZ EURÓPAi PARlAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48.* (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban. körülményeimben való
változásokat (p1. megszünik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonyom, stb.)
haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

Alulírott kijelentem. hogy az „E” típusú támogatás: Békési’á’l elszárniazó, c/c visszaköltözni
szándékozó l’agv Békésre költözni szándékozó, nzwzkát i’állaló flatalok támogatása
feltételrendszerét és az ösztönzőre vonatkozó támogatási szerződés tervezetét megismertem és
pozitív bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az „E” típusú
támogatás (Békésről elszármazó, c/c visszaköltözni s:andckozo vagy Békés;’c költözni
szándékozó, munkái vállaló fiatalok támogatása) pályázatán való részvétel feltétele.

Dátum’

pályázó aláírása

A pályázati adatlaphoz meflékelni kell:

1. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jővedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsí tó oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés

kinevezés, megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha volt ilyen)
7. Lakcímkártya másolata a lakcím igazolására.
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2,’frneliéklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
az EFOP-1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak — Békés Város
ifjúságsegítő programja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatások

iránti pályázathoz

„F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválúsági I)ija

Pályázó adatai

Neve

Születési neve

Anyja nevw

Születés helye, ideje (év, hó, nap)

Lakóhelye irányitószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
település utca. ÚÉ, tér, köz házszárn épület, lépcsőház

emelet ajtó

Postacíme irányitószám település
utca, Űrt, tér. köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó

Végzettség(ek) (intézmény, kar, szak)

Lakóhely

I I Vállalom, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig állandó lakcímet
létesítek Békésen.
Vállalom, hogy békési lakóhelyemet (állandó lakcímemet), életvitelszerű békési
tartózkodásomat a támogatási időszak leteltét követően további 2 évig fenntartom.

Munkahelye neveS

Munkahelye címe

Foglalkozása (beosztása, munkaköre)

Munkahely
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Vállalom. hogy a Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való
foglalkoztatási jogviszonyomat (munkajogi jogviszonyomat, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyomat) a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább az
ősztönző támogatás biztosításának lejártáig fenntartom, kivéve, ha a foglalkoztatási
jogviszonyom (munkaviszonyom, szolgálati jogviszonyom, stb.) önhibámon kívül
szűnik meg.

A pályázó személyi igazolvány száma:

A pályázó TAJ számw

A pályázó adóazonosító jeleS

A pályázó telefonszáma

A pályázó e-mail címw

A pályázó havi Összes nettó jövedelme;

Ft

A pályázó nyilatkozata köztartozásról

I I Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom, hátralékom, stb.).

Mutassa be néhány mondatban az igényelni kívánt ösztönző támogatás alapjául szolgáló
kiemelkedő teljesítményét/tevékenységét! Mely szakterülethez kapcsolódik (pI. sport,
művészeti vagy tudományos élet, felfedezések-, innovációk terén, stb.), miért lehet
inspiráló a fiatalok körében és miért gondolja Ön kiemelkedő fontosságúnak Békés Város
teljes lakossága szempontjából? (A bemutatás rövid, összegző legyen, részletesen a
motivációs levelében fejtse ki.)

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)

Igen

Nem
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Békésen végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása (Csak ahhoz a

szervezethez írjon vállalt óraszámot. ahol a vállalását teljesíteni szeretné! Minimum
évente 20 óra vállalása kötelező.)

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye Vállalt óraszám (óra/év)

Békési Polgárörség

Békési Önkormányzati Tüzoltóparanesnokság

Békési Önkéntes Pont

Héthajcár Egyesület

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományörző Közhasznú
Egyesület

Békési Szabadidös és Tömegsport Egyesület

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés

Egyéb, éspedig (ha ezt választja, akkor ide elsősorban annak a
szervezetnek a nevét érdemes beimi, ahol korábban, Illetve Jelenleg

is végez közérdeket szolgáló önkéntes feladatot):

A projekt rendezvényein a megvalósításban való részvétel vállalása (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.) vállalása

Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt vállalom.

Együttműködési nyilatkozat

I H Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken kötelező jelleggel
részt veszek.

Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről

Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselö-testületének tagja és
nem minösülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének. továbbá a döntéshozó
képviselő-testüLet tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető
tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
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e) A fent megadott személyes és különleges adatairnat. valamint az adataimat
tartalmazó okmányok másolatát Békés Város Önkormányzata a pályázaton
történő részvétel elbírálása érdekében kezelje, illetve tárolja,

1) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek Békés Város honlapján
(www.bekesvaros.hu) történő közzétételéhez

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet — GDPR rendelkezéseinek betartásával.

A személyes ás különleges udcztok kezelése a pályázatot eln vertek esetében űz Esély Otthon projekt fenntaziási
idejének végéig, a kfJizetéseket igazoló hizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés
érdekében ci kWzetést követő S évig tart. Az eredménytelen, va’ elutcisított pályázati anyagokhan szereplő
személyes és ci különleges adatok kezelése apályázat elbírálásának napját követő e hónapig tart. Az érintettek
hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. Kivételt képeznek cc alól az önkornzánvzati testületi ás
bizottsági döntésekben és azok előterjesztéseikéntfuiikeionáló dokumentumaiban szereplő adatok, nielvek kezelése
nem az érintett hozzájárulása alapján. hanem az ezen dokumentumok selejtezésére és megsemmisítésre vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok szerint, az azokban szereplő időrartanzig történik. A személyes és a különleges
adatok kcelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik-fél részére történő adattovábbitást nem végeznek. Az
adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az udatke:elők a pálvá:at
elbirálásával, valamint a támogatások kijizetésével nzegbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához
szükséges ideig ás nzértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adatvédelmi
jogszabályok szerint biztosítottjogaikkal (tájékoztatáshoz, helyeshitéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való
jog a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infozmációszabadsógról, valamint AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 20 16/679 RENDELETE (2016. április 27.) — GDPR alapján).
Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszahadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilá’i Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1/391-1400. honlap URL cínze: https:’7itiun’.naih.hzv’ e-mail
cím. uzvtdszolL’cz]atit naih. liii) isfordulhatnak-.

Nyilatkozat

Alulírott ajelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett,
valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem. hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam
benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az
elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a
pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül támogatási szerződést kötök a Támogatóval.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalt
kötelezettségeimnek nem teszek eleget, az ösztönző támogatás folyósítására vonatkozó

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 20161679 RENDELETE (2026. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséröl (általános adatvédelmi rendelet)
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feltételeket megszegem, a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. ó:48.* (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást kővető 30 napon belül visszafizetem.

Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, körülményeimben való
változásokat (Pl. megszűnik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonyom, stb.)
haladéktalanul (legkésöbb 3 munkanapon belül) bejelentem a Támogató (Békés Város
Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését és egyéb. a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

Alulírott kijelentem, hogy az „E” típusú támogatás: ifjúsági Dij Békési Fiatalok Kii’á/ósági
Djja feltételrendszerét és az ösztönzőre vonatkozó támogatási szerződés tervezetét
megismertem és pozitív bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az „ F” típusú
támogatás (Ijjúsági DÍJ’ — Békési Fic,!a/ok Kh’álósági Díja) pályázatán való részvétel feltétele.

Dátum’

pályázó aláírása

A pályázati adatlaphoz meflékelni kell:

I. A pályázó önéletrajzát
2. A pályázó motivációs levelét
3. A pályázó jövedelmi viszonyait igazoló dokumentum (jövedelemigazolás a

munkáltatótól)
4. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
5. Békés megyei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés

kinevezés. megbízási szerződés másolatát
6. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást

(ha voh ilyen)
7..,F” típusú pályázat esetén: az ösztönző támogatás alapjául szolgáló tevékenység (sport,

művészeti vagy tudományos élet, felfedezések-, innovációk terén, stb.) igazolását; p1.
oklevél, kitűntetés, elismerés, díjazás, publikáció, tudományos beszámoló, értékelés,
bírálat, stb.
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3. szánzú melléklet

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a jiatuloknak — Békés Város
(j]áságsegítőprogrwnja” című pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatásokról

szóló pályázati felhívásra benyújtott pályázatok bírálatához

Jogosultsági feltételek:

1. A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35
éves.

2. A támogatást igényl5 Békésen állandó lakcimmel rendelkezik és életvitelszerűen
Békésen él, és vállalja, hogy a támogatási szerződés lejártát követően 2 évig fenntartja
Békésen az állandó lakcímét, illetve

3. A támogatást igénylő amennyiben Békésen állandó lakcímmel nem rendelkezett, de
Békésre kíván költözni, Békésen kíván letelepedni, vállalja, hogy a támogatási
szerződés aláírásáig Békésen állandó lakcimet létesít és azt a támogatási szerződés
lejártát követően 2 évig fenntartja Békésen.

4. A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor rendelkezik az alábbi hiányszakmára
vonatkozó végzettséggel, vagy az adott hiányszakmában foglakoztatási jogviszonnyal.

4.1.A pályázat keretében hiányszakmának minősül:
4.1.1. a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a

2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletében a Békés megyére kimutatott támogatott, és a korlátozottan
támogatott szakképesítések, valamint

4.1.2. 2018. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal
támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti
elosztásáról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében
meghatározott szakok (közzétéve az Oktatási és Kulturális Közlöny
2017. évfolyam 22. számában),

4,2.A település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak
számító szakmák, úgynevezett kiemelt hiányszakmák: szobafestő, mázoló, tapétázó;
építő és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető, korábban: könnyűgép
kezelő); nehézgépkezelő; asztalos; burkoló; víz-, gáz és fűtésszerelö; kőműves;
villanyszerelő; ács; lakatos; bádogos; nyílászáró-szerelő; gépgyártó; kézi
csomagoló; klímaszerelö; építőipari segédmunkás; hentes; pék; szakács; cukrász;
pincér; cipész; tisztítás-technológiai szakmunkás (takarító); kertész; bolti eladó;
traktorvezetö; áwszállitó; gumitermékgyártó gép kezelöje; gumijavító és centírozó:
kertépitő munkás; mezőgazdasági gépszerelő; szabó, varró; személyügyi szervező;
grafikus; szociális gondozó és ápoló; óvodai dajka; vám-, jövedéki- és termékdíj
ügyintéző (vámügyintézö); irodai adminisztrátor-, irodai asszisztens (irodai
munkatárs); jogi asszisztens; büntetés-végrehajtási felügyelő; élelmiszer- és vegyi
áru eladó; ruházati eladó; banki ügyintéző; kormányablak ügyintéző; kereskedő-
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vállalkozó; kereskedelmi boltvezető; Jogi asszisztens; gépésztechnikus;
mezőgazdasági gépésztechnikus; webmester; szerviz-technikus; sportedző;
kulturális asszisztens; közbeszerzési referens; informatikus; gazdasági
informatikus; kommunikátor-, intézményi kommunikátor-, kommunikációs
szakember; mediátor; védőnő; tűzoltó; humánerőforrás menedzser; szociális
munkás; óvodapedagógus; tanító; tanár (bármely szakos); néptáncpedagógus;
tánctanár; sportoktató; közgazdász; agrármémök; teológus; jogász;
villamosmérnök. mérlegképes könyvelő; műszaki ügyintéző; pénzügyi ügyintéző;
gyermek és itjúságvédeimi felelös. gyógypedagógiai asszisztens, egészségügyi
szervező, fogászati asszisztens, banki szakügyintéző, valutapénztáros ás ügyintéző,
gondnok.

5. A támogatást igénylőnek van Békés megye közigazgatási területén székhellyei vagy
telephellyel rendelkező munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy
megbízási szerződése, mely alapján legkésőbb a lakhatási támogatás szerződéskötésének
időpontjáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít.

6. A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy nem tagja az
önkormányzat képviselő-testületének, nem minősül az önkormányzat vezető
tisztségviselőjének. továbbá az önkormányzat képviselő-testületének tagjaival vagy a
támogatást nyújtó önkormányzat Vezető tisztségviselőjével nem áll közeli hozzátartói
viszonyban.

7. A támogatást igénylő vállalta az évente:

7.1.,,A” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy
önkéntes feladatokat ellátó (vállaló) Fiatalok támogatása — esetén 30 óra

7.2.,,B” típusú támogatás: ‚.B típusú vezetői engedély — Jogosítvány megszerzésének
támogatása — esetén 20 óra

7.3 .„C” típusú támogatás: N yelvtanfolyam/nyelvvizsga megszerzésének támogatása
— esetén 20 óra

7.4.,,D” típusú támogatás: Békésen élő. Békésröl ingázó fiatal munkavállaló
útiköltség támogatása — esetén 20 óra

7.5.,,E” típusú támogatás: Békésről elszármazó, de visszaköltözni szándékozó vagy
Békésre költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása — esetén 20 óra

7.6.,,F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja — esetén 20
óra — közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Békésen.

8. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő programokon. rendezvényeken, eseményeken kötelező
jelleggel részt vesz.

9. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy amennyiben az ösztönző támogatás
folyósitására vonatkozó feltételeket megszegi, a folyósított támogatást egy összegben, a
Ptk. 6:48.* (1) bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30
napon belül visszafizeti köteles.
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10. A támogatást igénylő vállalta, hogy bejelentési kötelezettségének haladéktalanul
(legkésőbb 3 munkanapon belül) eleget tesz, amennyiben az adataiban, körülményeiben
változás áll elő.

11. A támogatást igénylő vállalta az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését és egyéb, a
projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.

12. A pályázó önéletrajza benyújtásra került.
13. A pályázó motivációs levele benyújtásra került.
14. A pályázó a hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlapot a szükséges igazolásokkal együtt

nyújtotta be.
15. Csak ‚3” típusú támogatás esetén (Békés városában közérdeke ellátó-, szolgáló, és1vagy

önkéntes feladatokat ellátó (vállaló) Fiatalok támogatása): a pályázó közérdekű lladawt
és/vagy közösségi célú önkéntes feladatot látott cl a pályázat benyújtása előtt minimum 6
hónapig. és ezt munkaszerződéssel/kinevezéssel/rnegbizási szerződéssel és(vagy önkéntes
szerződéssel, vagy ennek hiányában igazolással alátámasztotta.

16. Csak „D” típusú támogatás esetén (Békésen élő, Békésről ingázó fiatal munkavállaló
útiköltség támogatása): a pályázó állandó lakóhelye Békésen van és Békés megye
közigazgatási területén (Békés kivételével) székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonya van (megkötött munkaszerződése, kinevezése
vagy megbízási szerződése), és napi szinten ingázik a munkahelyére.

17. Csak „E” típusú támogatás esetén (Békésről elszánnazó, de visszaköltözni szándékozó
vagy Békésre költözni szándékozó, munkát vállaló Fiatalok támogatása); a pályázó igazolta
a lakcímét a lakcímkártya másolatával.

18. Csak „F” típusú támogatás esetén (Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja): a
pályázó az ösztönző támogatás alapjául szolgáló tevékenységet (sport, művészeti vagy
tudományos élet, felfedezések-, innovációk terén, stb.) igazolta (p1. oklevél, kitűntetés.
elismerés, díjazás, publikáció, tudományos beszámoló, értékelés, bírálat, stb.).

Előnyt jelentő szempontok:

1. ‚

L

Sorszám 1

• „Á” típusú támogatás: Békés városában közérdeket ellátó-, szolgáló, és/vagy
önkéntes feladatokat ellátó (vállaló) fiatalok támogatása

I.-

Életkor

r Pontozás

A pályázó a pályázat
beiivújtÁsakor nem ilt5itc be a

30. életévét

2. Lakcim

A pályázó Békésen állandó
lakclmmej rendelkezett a

pályázat benyújMsát
megelőzően

IL

ABékésen tartózkodási
hellyel (tartózkodási címmel)

r4eUéezSa pályázat
gelőzően

IL’dlt III 1% Ilfl szakma
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Jövedelmi helyzet

A pályázó nettó jövedelme a
mindenkori minimálbér nettó

összegének 200 %-a felett van

A pályázó nettó jövedelme a
mindenkori milimálbér
összegének 100 %-200 %-a

között van (2019.ben a
minimálbér nettó összege:

99.085 Ft)

Korábbi közérdekű feladat
és/vagy közösségi célú

önkéntes Ícindai (öukénle%

munka) eflátáa
A pályázó igazoltan

k3zérdekű 1’Iadatot és
közösségi célú tes

ft-ladarot (önkéntes munkát) is
ellátott a pályázat beiwújtása
cIán, több li)iflt() h(inapoa

keresztül

.pályázói 1tan
kőzérdekíj fela látttt:e[ a
pál’. ázii benyújtása előtt, több

mint 6 Mtapon kerceztűt

Ön vállalása
A pályázó vúllá1Jp howévente
40 ora lcétt$sségt cé14 Önkéntes
tevékenységet vegez Békésen

A pályázó vállalja, bogyévente
35 óta közösségi celú
tevékcr ‘végez

A proji

részvétel (cs
elkészítése és

szakmai

trtékelési szempont
.A:pályázó az L meHékletében

kitüntetett telepulés kozossege
számára ntos, hiányzó

!teéketységiiek, foglalkozásnak
számító szakmával rendelkezik
(in. kiemelt hiányszakmával)

I.:. .•

5.

S

S

r

Apálytó igaza
közösségi célú Önkéntes .‚

kLid (ÖtIkéUt%t1UnIt)
látott cl pályázatbiása

előtt Wbb muu G ÜÓnpQII
keresztül

4t.,

stb
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- Mui..r
‘t___

-

m5tendezvtzeta
megvgló3ításbun va16 részvétel

vállalása
)vltuinium 4 rendezényen a

megvaiósításban ‘alo részvétel
vállalása

Mimmmt 3 rndezvényet a
megvalósítáaban alo rt,tetel

vallalása

Motiváelős levél

_______________

Amoth’ációs level L1erI\ujtásra

került és tartalmában nemcsak a
palyazo egyéni notiacioit

tükröz, hanem a pal>azat által
xnegfbgalmaott celkituzésekhez

iskapcsolódik, bemutatja a
$lyÁzé településhei fuzodó

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tartalmazii a palyazo
korábbi közérdeku feladatarnak

-

.

Á

és!vagy közösségi célú önkéntes
feladatainak (önkéntes

munkáinak) a bemutatását ás az
önkántcs munkára tett

válialásait is
A motivációs levél benyújtásm
került, tartalmazza a pályázó

egyéni molivóciáit, bemutatja a
pályázó településhez fűződő

.e_

A motivációs levél benyújtúsra
került, tartalmazza a ptlyázh
egyéni motivációit, valamint

tartalmazza a pályázó korábbi
közérdekű feladatainak ás/vagy

közösségi célú önkéntes
feladatainak (önkéntes

munkáinak) a bemutatását és az
önkéntes munkára tett

vállalásail Is

Apályázó -

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tanalmaa a pályázó
korábbi közérdekű feladatainak
és/vagy közösségi célú önkéntes

feladatainak (önkéntes
munkáinak) a bemutatását ás

önkéntes munkára lett

váhalásait is

L

IL

az

5

9.
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Sorszám ‘t6kii-nempoit

Ú dokumentáció akpjáni-l 0-ig
terjedő kálán

-a

támogatása esetén

• „C” típusú támogatás: Nyelvtanfolyam/nyelvvizsga megszerzésének támogatása

esetén

• „D” típusú támogatás: Békésen élő, Békésről ingázó fiatal munkavállaló útiköltség

támogatása esetén

Sorszám Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám
1. Életkor 3

A pályázó apályázat 3
benyújtásakor nem töltötte be a

30. életévét
2. Lakcim 5

A pályázó Békésen állandó 5
lakcímmel rendelkezett a

pályázat benyújtását
megelőzően

A pályázó Békésen tartózkodási 3
hellyel (tartózkodási címmel)

rendelkezett a pályázat
benyújtását_megelőzően

3. Kiemelt hiányszakmn 5

A pályázó az I. mellékletében 5
feltüntetett: település közössége

Számára Fontos, hiányzó
tevékenységnek, foglalkozásnak
számitó szakmával rendelkezik
(ún. kiemelt hiányszakmával)

.: : 4. Jövedelmi helyzet 5
A pályázó nettó jövedelme a 5
mindenkori minimálbér nettó
összegének_200 %-a felett van

A pályázó nettó jövedelme a 4
mindenkori minimálbér nettó
összegének 100 %-200 %-a

között van (2019-benn
minimálbér nettó összege:

99.085_Ft)

5. Korábbi önkéntes munka 5
A pályázat benyújtását 5

megelőzően a pályázó végzett
önkéntes munkát

6. Önkéntes munka vállalása 5

„B” típusú támogatás: „B” típusú vezetői engedély — Jogosítvány megszerzésének
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Sorszám Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám
A pályázó vállalja, hogy évente 5
30 Óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet_végez_Békésen

A pályázó vállalja, hogy évente 4
25 óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet végez Békésen

7. A projekt rendezvényein a 7
megvalósításában való

részvétel (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata,

szakmai műhelyek, stb.)
vállalása

Minimum 5 rendezvényen a 7
megvalósításban való részvétel

vállalása
Minimum 4 rendezvényen a 6

megvalósításban való részvétel
vállalása

Minimum 3 rendezvényen a 5
megvalósitásban való részvétel

vállalása

8. Motivációs levél 15
A motivációs levél benyújtásra 15
került és tartalmában nemcsak a

pályázó egyéni motivációit
tükrözi, hanem a pályázat által

megfogalmazott célkitűzésekhez
is kapcsolódik, bemutatja a
pályázó településhez fűzödö

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tartalmazza a pályázó

önkéntes munkára tett
vállalásait Is

A motivációs levél beny’újtásra 10
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációit, bemutatja a
pályázó telepűléshez füzödö

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tartalmazza a pályázó

önkéntes munkára tett
vállalásait is

A motivációs levél benyújtásra 5
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációit és az
önkéntes munkára Lett

vállalásait is
9. A pályázó 10

értékelése/fontossága a
település_szempontjából

A pályázó értékelése az általa 10
benyújtott pályázati
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Sorszám j Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám
dolaimentáció alapján 1-10-ig

terjedő skálán
Mindösszesen (maximum) 60 pont

• „E” típusú támogatás: Békésről elszármazó, de visszaköltözni szándékozó Vagy
Békésre költözni szándékozó, munkát vállaló fiatalok támogatása esetén

Sorszám Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám
1. Életkor 3

A pályázó a pályázat 3
benyújtásakor nem töltötte be a

30. életévét

2. Lakcím 5

A pályázó korábban Békésen 5
állandó lakcímmel rendelkezett
és visszatelepülni szándékozik

A pályázó korábban Békésen 4
állandó lakcimmel nem

rendelkezett és letelepülni

szándékozik

3. Kiemelt hiányszakma 5

A pályázó az 1. mellékletében 5
fehüntetett: település közössége

számára fontos, hiányz6
tevékenységnek, foglalkozásnak
számi tó szakmával rendelkezik
(ún._kiemelt_hiányszakmával)

4. Jövedelmi helyzet 5
A pályázó nettó jövedelme a 5
mindenkori minimálbér nettó
összegének 200 %-a felett van
A pályázó nettó jövedelme a 4
mindenkori minimálbér nettó
összegének 100 %-200 %-a

között van (2019-benn
minimálbér nettó összege:

99.085_Ft)

5. Korábbi önkéntes munka 5
A pályázat benyújtását 5

megelőzően a pályázó végzett
önkéntes munkát

‘ 6. Önkéntes munka vállalása S
A pályázó vállalja, hogy évente 5
30 óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet_végez_Békésen

A pályázó vállalja, hogy évente 4
25 óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet_végez_Békésen
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Sorszám Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám
7. A projekt rendezvényein a 7

megvalósításában való
részvétel (cselekvési tervek

elkészítése és felülvizsgálata,

szakmai műhelyek, stb.)
vállalása

Minimum 5 rendezvényen a 7
megvalósitásban val6 részvétel

vállalása

Minimum 4 rendezvényen a 6
megvalósításban való részvétel

vállalása

Minimum 3 rendezvényen a 5
megvalósitásban való részvétel

vállalása

8. Motivációs levél 15
A motivációs levét benyűjtásra 15

került és tartalmában nemcsak a
pályázó egyéni motivációlt

tükrözi, hanem a pályázat által
megfogalmazott célkitüzésekhez

is kapcsolódik, bemutatja a
pályázó telepűléshez fűződő

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tartalmazza a pályázó

önkéntes munkára tett
vállalásait is

Á motivációs levél benyújlásra 10
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációit, bemutatja a
pályázó telepűléshez fűződő

kapcsolatát, viszonyait,
valamint tartalmazza a pályázó

önkéntes munkára tett
vállalásait Is

A motivációs levél benyújtásra 5
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációít és az
önkéntes munkára lett

vátlalásait Is

9. A pályázó 10
értékeléseifontossága a
település_szempontjából

A pályázó értékelése az általa 10
benyújtott pályázati

dolwmentáció alapján 1-10-ig
terjedő_skálán

Mindősszesen (maximum) 60 pont
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„F” típusú támogatás: Ifjúsági Díj — Békési Fiatalok Kiválósági Díja esetén

Sorszám Értékelési szempont Pontozás Maximális pontszám i
1. Életkor 3

A pályázó a pályáznt 3
benyújtásakor nem töltötte be a

30. életévét
2. Lakcim 5

A pályázó Békésen állandó 5
lakcímmel rendelkezett a

pályázat benyújtását
megelőzően

A pályázó Békésen tartózkodási 3
hellyel (tartózkodási cimmel)

rendelkezett ri pályázat
benyújtását_megelőzően

3 Kiemeli hiányszakma 5

A pályázó az 1. mellékletében 5
feltüntetett: település közössége

számára fontos, hiányzó

tevékeiwséek. fogkilkozásnak
számitó szalanával rendelkezik
(Úri. kiemelt hiányszakmával)

4. Jövedmi helyzet 5
A pályázó nettó jövedelme a 5
mindenkori minimálbér nettó
összegének 200 %-a felett van
A pályázó nettó jövedelme a 4
mindenkori minimálbér nettó
összegének 100 %-200 %-a

között vmi (2019 bena
mimmalber netto osszege

99 085 Ft)
-

5. Korábbi önkéntes munka 5
A pályázat benyújtását 5

megelőzően a pályázó végzett
önkéntes munkát

6. Önkéntes munka vállalása 5
A pályázó vállalja, hogy évente S
30 óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet_végez_Békésen

A pályázó vállalja, hogy évente 4
25 óra közösségi célú önkéntes
tevékenységet_végez_Békésen

7. A projekt rendezvényein a 7
megvalósításában való

részvétel (cselekvési tervek
elkészítése és felülvizsgálata,

szakmai műhelyek, stb.)
vállalása

59



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére

Sorszám 1 Értékelési szempont Pontozús Maximális pontszám
Minimum 5 rendezvényen a 7

megvalósitásban való részvétel
vállalása

Minimum 4 rendezvényen a 6
megvalósításbszi való részvétel

vállalása
Minimum 3 rendezvényen a 5

megvalósításban való részvétel
vállalása

S. Mütiviicióslevél 15
A moüvációs levél benyújtásra 15
került és tartalmúban nemcsak a

pályázó egyén] motivúcióit
tükrözi, hanem a pályázat által

megfogalmazott célkitüzésekhez
is kapcsolódik, bemutatja a
pályázó településhez fűződő

kapcsolatát, viszonyait,
tartalmazza a pályázó önkéntes

munkára tett vállalásait,
valamint tartalmazza az

ösztönző támogatás alapjául
szolgáló tevékenység részletes

bemutatását
A motivációs levél benyújtásra 10
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációit, bemutatja a
pályázó településhez fúzödő

kapcsolatát, viszonyait,
tartalmazza a pályázó önkéntes

munkára tett vállalásait,
valamint tartalmazza az

ösztönző támogatás alapjául
szolgáló tevékenység részletes

L bemutatását
A motivációs levél benyújtásra 5
került, tartalmazza a pályázó

egyéni motivációit
és az önkéntes munkára tett

vállalásait, valamint tartalmazza
az ösztönzÖ támogatás alapjául
szolgáló tevékenység részletes

bemutatását
9. A pályázó 10

értékelése/fontossága a
település_szempontjából

A pályázó értékelése az általa 10
benyújtott pályázati

dokumentáció alapján 1-10-ig
terjedő_skálán
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