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 PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

 

Kistarcsa Város Önkormányzata  

pályázatot ír ki egyedülálló szülők részére a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet 

negatív hatásainak csökkentése érdekében 

 

 

1. A pályázat célja 

 

A Pályázat célja, hogy támogatásban részesítse azon egyedülálló szülőket, akiknek 

megnövekedtek az anyagi terhei a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben elrendelt 

korlátozó intézkedésekre figyelemmel a gyermekük felügyeletének biztosításával 

kapcsolatban, vagy a munkakörülményeik megváltozására tekintettel.  

 

2. A pályázók köre 

 

Támogatásban kizárólag azon egyedülálló szülő részesülhet, aki megfelel az alábbi 

feltételeknek: 

 

- aktív munkaviszonya áll fent és munkavégzésre kötelezett, vagy igazolni tudja, hogy 

2020. november 3. napját követően a munkaviszonya a munkáltató által egyoldalúan, 

vagy a felek által közös megegyezéssel megszüntetésre került, vagy igazolni tudja, hogy 

a fenti dátumot követően a munkáltatója kényszer fizetés nélküli szabadságot rendelet 

el részére, ide nem értve a GYED, vagy GYES mellett fizetési nélküli szabadságon lévő 

személyt, 

- 0-14 éves korú gyermeket nevel, 

- a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 125.000, Ft-ot 

- legalább 1 éve a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezik.  

 

Ugyanazon gyermek tekintetében csak az egyik szülő részesíthető támogatásban.  

 

3. A Pályázat benyújtásának módja és határideje  

 

A Pályázatot a jelen kiíráshoz mellékelt pályázati űrlap igénybevételével, az űrlap kötelező 

mellékletei csatolása mellett lehet benyújtani legkésőbb 2021. április 16. napja 12.00 óráig 

papír alapon, aláírva, zárt borítékban a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatti Kistarcsai 

Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett gyűjtőládába történő elhelyezéssel, vagy postai úton 

történő kézbesítés útján. A Pályázat címzettje Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa, 

Szabadság út 48.) 

 

A Pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 

érvényes. A Pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a Pályázat 

formai hibásnak minősül. A nem befogadott Pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 

A Pályázat kötelező mellékletei: 

 

a) Egyedülállósági nyilatkozat, vagy a házasság felbontását, gyermekelhelyezést 

megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről 

kiállított irat. Gyámszülő esetében a gyámrendelésről szóló döntés. 
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b) Munkaviszony 30 napnál nem régebbi igazolása. 

 

c) Igazolás a pályázó egy főre jutó havi nettó jövedelméről: 

- munkáltató által kiállított jövedelemigazolás az előző havi nettó munkabérről, 

táppénzről 

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság 

által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás 

vagy a vállalkozó nyilatkozata; 

- gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai 

szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat 

megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a 

kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata; 

- munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló 

határozat; 

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés; 

- ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása; 

- munkanélküli esetén az ellátásról szóló igazolás, amennyiben ellátásban nem 

részesül, úgy a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya igazolása ezen tényről és nyilatkozat 

- családi pótlék összegéről szóló utolsó havi igazolás, 

- árvaellátás összegéről szóló utolsó havi igazolás, 

- a fent felsoroltak közé nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának 

megfelelő igazolás. 

 

d) Igazolás a munkaviszony 2020. november 3. napját követő munkáltató általi egyoldalú, 

vagy a felek általi közös megegyezéssel történő megszűnéséről. 

 

e) Munkáltatói igazolás a veszélyhelyzet idején tett munkaviszonnyal kapcsolatos 

intézkedésekről: 

-  kényszer fizetési szabadság elrendeléséről, 

- csökkentett munkabér, vagy csökkentett munkaidő alkalmazásáról. 

 

Egyedülálló szülő: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 

él, és gyermeket/gyermekeket nevel, kivéve, ha élettársa van. 

 

4. Adatkezelés 

 

A pályázó Pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati 

űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, 

hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 

tüntet fel, úgy a Pályázatból kizárható, vagy a támogatás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

A Pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatot kezelő és a Pályázatot 

elbíráló személy a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait a Pályázat lebonyolítása 

és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a támogatás életciklusa alatt kezelheti a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) 

foglaltak szerint.  
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5. A Pályázat elbírálása 

 

A beérkezett Pályázatokat Kistarcsa Város Polgármestere bírálja el: Családonként egységesen 

50.000,- Ft összegű támogatás kerülhet megítélésre. A pályázati elbírálás a beérkezés 

sorrendjében folyamatosan történik. A rendelkezésre álló fedezet kimerülését követően 

beérkezett Pályázatok elutasításra kerülnek.  

 

A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő Pályázatokat a döntéshozó a 

bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. 

 

Minden, határidőn belül benyújtott Pályázat befogadásra, minden formailag megfelelő 

Pályázat érdemben elbírálásra kerül a döntés indokolása mellett. 

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 

érdemben nincs helye jogorvoslatnak.  

 

6. Értesítés a pályázati döntésről 

 

A meghozott döntéséről és annak indokáról postai úton küldött levélben kerülnek értesítésre a 

Pályázók. 

 

 

7. A támogatás folyósítása 

 

A megítélt támogatás a Pályázat elbírálást követő két héten belül kerül teljesítésre postai úton, 

készpénzben a Pályázó lakcímére.  

 

Kistarcsa, 2021. március ….. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata 


