SZABÁLYZAT
Deszk Község Önkormányzatának az „Esély, Otthon Deszken” című
Önkormányzati Pályázatok
elbírálásának szempontjairól

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosító számú,
„Esély, Otthon Deszken” című projekt keretében határozott időre – 2018. április 1-től 2021.
március 31-ig terjedő időtartamra megállapítható támogatások formai és tartalmi szabályozását az
alábbiak szerint állapítja meg.

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
E szabályzat célja a vidék népességmegtartó képességének javítása, valamint a vidékről történő
„minőségi elvándorlás” megakadályozása érdekében a fiatalok támogatása.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
2.1. A szabályzat hatálya a Deszk község illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,
18 és 35 év közötti magyar állampolgárokra terjed ki.
Az a támogatott, aki a projekt időszaka alatt sikeresen pályázott valamely támogatásra, még
egyszer nem részesíthető támogatásban. Nem részesíthető még egyszer támogatásban a
továbbiakban az a pályázó, akitől megvonásra került a megállapított támogatása.
Támogatást igénylő önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, az
önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK. szerinti közeli hozzátartozói nem
indulhatnak a pályázaton.
2.2. A pályázat típusai:
-

-

„A” típusú pályázatra – „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”
pályázatot nyújthat be az a 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki deszki állandó
lakcímmel rendelkezik.
Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy
Intézményei szervezésében rendezvényen való önkéntes közreműködés.

A nyertes pályázó 9 hónapon keresztül havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem térítendő pénzbeli
támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt az adott támogatási időszak
lejártát követően lehet pályázni.
-

„B” típusú pályázatra – „Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása” pályázatot
nyújthat be az a 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki deszki állandó lakcímmel
rendelkezik és legalább 3 hónapja Deszken vagy Deszken kívül foglalkoztatási jogviszonnyal
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-

rendelkezik.
Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy
Intézményei szervezésében rendezvényen való önkéntes közreműködés.

A nyertes pályázó 9 hónapon keresztül havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem térítendő pénzbeli
támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt az adott támogatási időszak
lejártát követően lehet pályázni.
-

-

-

„C” típusú pályázaton – „Egyedi Lakáspályázat ” – pályázatot nyújthat be az a 18 és 35 év
közötti magyar állampolgár, aki legalább 3 hónapja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és
beköltözhető lakás tulajdonjogával nem rendelkezik.
Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy
Intézményei szervezésében rendezvényen való önkéntes közreműködés és deszki
munkáltatónál meglévő foglalkoztatási jogviszony.
Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál kedvezményezett előnyben részesíti a 30.
életévet el nem érőket.

A nyertes pályázó jogosulttá válik 1 db önkormányzati tulajdonú, teljes felszereltségű lakás
ingyenes használatára 2 évig. Támogatott kizárólag rezsiköltségeket köteles fizetni (áram, gáz, víz,
internet, hulladékszállítás).
A pályázat keretében összesen 1 db ingatlan kerül felújításra, melyben 3 garzonlakás lesz
kialakítva. Önálló bejárattal, vizesblokkal és konyhával rendelkező, összközműves ingatlanok.
Lakások felszereltsége: mosógép, internet elérés, asztali gép, íróasztal, ágy, szekrények, felszerelt
konyha (főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény), lakástextíliák.
A felújításra kerülő ingatlan a következő:
- Deszk, Petőfi u. 36.
I. lakás nagysága: 49,19 m2, beköltözők tervezett száma: 2 fő.
II. lakás nagysága: 46,32 m2, beköltözők tervezett száma: 2 fő.
III. lakás nagysága: 48,69 m2, beköltözők tervezett száma: 2 fő.
A lakásokba való első beköltözés várható ideje: 2019. augusztus 01.
Projekt megvalósítási időszakában minimum 20 hónap, fenntartási időszak alatt minimum 60
hónapban lakott állapot (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan).
2.3. A támogatásban részesülni kívánó pályázók a kötelező közösségi célú önkéntes
tevékenység végzését az alábbiak szerint látják el a településen:
- „A” típusú– „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” pályázat esetében
a támogatási időszak alatt legalább 6 alkalom.
- „B” típusú– „Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása ” pályázat esetében
a támogatási időszak alatt
legalább 6 alkalom.
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- „C” típusú – „Egyedi lakáspályázat” esetében a támogatási időszak alatt legalább 12 alkalom.
3. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Az „A”, „B”, “C” típusú pályázatok elnyerése érdekében az önkormányzat pályázati felhívást
köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia kell az Esély Otthon, Deszken című Önkormányzati
Pályázatok jelen Szabályzatban meghatározott szempontjait.
A pályázó a pályázatot írásban, egy eredeti példányban a pályázati felhívásnak megfelelően köteles
benyújtani a Deszki Polgármesteri Hivatalba, a felhívásban megjelölt határidőre. A pályázatok csak
a pályázati felhívásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényesek.
A pályázatok benyújtására – a megadott időszakon belül - folyamatosan van lehetőség, azonban az
támogatások elbírálására a 4.3 pontban meghatározott időpontokban kerül sor.
3.1. A pályázatokhoz mellékelni kell:
- „A” típusú pályázat – „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”
- Pályázati adatlap, kitöltve, aláírva (2. sz. melléklet)
- Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok
e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
- Önéletrajz
- Középfokú végzettséget igazoló dokumentum
- Korábbi közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív
- Szándéknyilatkozat arról, hogy a támogatás kifizetése időtartama alatt és azt követő 12 hónap
folyamán a Szabályzat 1.sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében foglalkoztatási
jogviszonyt létesít:
• a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral (6772 Deszk, Tempfli tér 8.), melynek keretében
oktatási, közművelődési, rendezvényszervezési tevékenységet lát el, vagy
• Deszk Község Önkormányzatánál (6772 Deszk, Tempfli tér 7.), illetve annak intézményeinél,
vagy)
• Deszken található valamely munkáltatónál.
- „B” típusú pályázat – „Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása ” –
- Pályázati adatlap (3. sz. melléklet)
- Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati
példányok e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
- Munkáltató igazolás legalább 3 hónapos deszki vagy Deszken kívüli foglalkoztatási jogviszony
meglétéről
- Önéletrajz
- Korábbi közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív
- Szándéknyilatkozat arról, hogy a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal
deszki vagy Deszken kívüli munkáltatónál létesített munkaviszonyát a támogatás fizetésének
időtartama alatt és
azt követően legalább 12 hónapig fenntartja, lehetőség szerint a Szabályzat 1. sz.
mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében.
- „C” típusú pályázat – „Egyedi lakáspályázat” –
- Pályázati adatlap (4. sz. melléklet)
- Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati
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példányok e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
- Munkáltató igazolás legalább 3 hónapos foglalkoztatási jogviszony meglétéről
- Önéletrajz
- Korábbi közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív
- Szándéknyilatkozat arról, hogy a pályázatom benyújtása előtt legalább 3 hónappal létesített
foglalkoztatási jogviszonyát, amelyről a munkáltatói igazolást benyújtotta a támogatás
időtartama alatt fenntartja.
Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül a pályázat benyújtását követően nincs
lehetőség.

4. A PÁLYÁZATOT ELBÍRÁLÁSA ÉS A TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. A beérkezett támogatási pályázatokat Deszk község polgármestere bírálja el.
A döntést követően a nyertes pályázóval a jelen szabályzat
- „A” típusú pályázat esetében 5. számú mellékletét képező Támogatási szerződés,
- „B” típusú pályázat esetében a szabályzat 6. számú mellékletét képező Támogatási szerződés,
- „C” típusú pályázat esetében a szabályzat 7. számú mellékletét képező Támogatási szerződés
kerül megkötésre, melyet a polgármester köt meg a nyertes pályázóval. A Támogatási szerződések
megkötésére minden, a jelen szabályzatban meghatározott - formailag megfelelő - mellékletek
benyújtása után kerül sor.
4.2. Támogatásban részesülők keretszáma és a támogatás mértéke:
„A” típusú támogatást – „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” – a
polgármester egyszerre maximum 2 fő részére állapíthat meg, mely 9 havi támogatást jelent
egymást követő hónapokban. Mértéke bruttó 122.000,-Ft / hónap, melynek pontos összege a
Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
változhat. A támogatás a Támogatási szerződés megkötését követően folyósítható a
támogatott részére.
„B” típusú támogatást – „Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása ” – a
polgármester egyszerre maximum 2 fő részére állapíthat meg, mely 9 havi támogatást jelent
egymást követő hónapokban. Mértéke bruttó 122.000,-Ft / hónap, melynek pontos összege a
Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
változhat. A támogatás a Támogatási szerződés megkötését követően folyósítható a
támogatott részére.
„C” típusú támogatást – „Egyedi lakáspályázat” – a polgármester a 3 lakás esetében maximum
4 támogatottal kötheti meg a támogatási szerződést.
4.3. A támogatások elbírálása és folyósításuk feltételei
4.3.1 „A” típusú pályázat esetében a polgármester támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:
- 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, deszki állandó lakcímmel rendelkezik
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és életvitelszerűen a településen tartózkodik.
- Vállalja, hogy
deszki lakóhelyét a támogatási időszak alatt fenntartja, és a támogatás kifizetése alatt és
az azt követő 12 hónap folyamán az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél
a Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében,
vagy a településen található munkáltatónál felmerülő hiányszakmák egyikében
foglalkoztatási jogviszonyt létesít.
közösségi tevékenységet végez a településen,
részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap,
Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZKA, Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki
Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta
bemutatja.
részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában.

-

-

Az „A” és „B” típusú pályázatok beérkezési határideje a következő:
•
•
•
•

2018. augusztus 31.
2019. február 15.
2019. július 31.
2020. május 31.

A „C” típusú pályázat beadási határideje:
• 2019. június 28.
A pályázatok elbírálása és a pályázók kiértesítése ezt követően történik.
4.3.2 „B” típusú pályázat esetében a polgármester támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:
-

-

-

18 és 35 év közötti magyar állampolgár, deszki állandó lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerűen a településen tartózkodik.
Vállalja, hogy
deszki lakóhelyét a támogatási időszak alatt fenntartja, és a támogatás kifizetése időtartama
előtt legalább 3 hónappal deszki vagy Deszken kívüli munkáltatónál létesített foglalkoztatási
jogviszonyát a támogatás fizetésének időtartama alatt és azt követően legalább 12 hónapig
fenntartja, lehetőség szerint a Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák
egyikében.
közösségi tevékenységet végez a településen,
részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap,
Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZK-A,
Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki
Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta bemutatja.
részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és aktívan
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szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában.

4.3.3 „C” típusú pályázat esetében a polgármester támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:
- 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, beköltözhető
lakás bérleti- vagy tulajdonjogával nem rendelkezik.
Vállalja, hogy
- a beköltözést követően a lakásban állandó lakcímet létesít és életvitelszerűen ott tartózkodik
és lakóhelyét a támogatási időszak alatt fenntartja,
- a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal létesített foglalkoztatási
jogviszonyát fenntartja a támogatási időszak alatt,
közösségi tevékenységet végez a településen,
- részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap,
Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZK-A,
Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki
Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta bemutatja.
- részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és aktívan
szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában.
4.4. Az érvényes pályázatot benyújtók rangsorolása az alábbiak alapján történik:
-

max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy Intézményei szervezésében
rendezvényen való igazolt önkéntes közreműködés.
„C” típusú pályázatnál további előny a beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a 30.
életév be nem töltése és deszki munkáltatónál meglévő jogviszony.

4.5. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet, a döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést,
amennyiben az nem ütközik a pályázati kiírásba.
4.6. Az önkormányzat a megítélt támogatás összegét jelen Szabályzat alapján, a támogatást elnyert
fiatal pályázati adatlapján megjelölt bankszámlaszámára köteles átutalni.

5. A TÁMOGATÁSOK MEGVONÁSÁNAK ESETEI

5.1. Az „A” típusú pályázat esetében a támogatási szerződés felmondásra kerül, ha a Támogatott a
támogatás folyósítása alatt lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén, illetve a
pályázat során vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
5.2. Az „B” típusú pályázat esetében a támogatási szerződés felmondásra kerül, ha a Támogatott a
támogatás folyósítása alatt lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén, illetve a
pályázat során vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
5.3. A „C” típusú pályázat esetében a támogatási szerződés felmondásra kerül, ha a Támogatottat
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a támogatás folyósítása alatt munkahelyéről elbocsátják, a pályázó foglalkoztatási jogviszonyát
megszünteti vagy munkahelye megszűnik, illetve a pályázat során vállalt kötelezettségeit nem
teljesíti. A Támogatási szerződés Támogató részéről ezen okokból történő felmondása esetén
Támogatott köteles a szerződés megkötésének időpontjában hatályos Deszk Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 13.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szerinti
m2/Ft hó bérleti díjnak megfelelő összeget a Támogatónak időarányosan visszafizetni.

5.4. A támogatási szerződés felmondásra kerülhet, ha azt a pályázó a döntéshozó
megtévesztésével, valótlan adatok szolgáltatásával nyerte el.
6. Záró rendelkezések
Az Esély Otthon megnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra, valamint a
Támogatási Szerződésben foglaltakra, a 2018-ban odaítélt támogatás az „A” és „B” típusú pályázat
esetén 2018. április 01. napjától visszamenőlegesen is megállapítható.

A szabályzat 2018. augusztus 01. napjától lép hatályba.

Deszk, 2018. augusztus 01.

…………………………………………………………
Király László
polgármester

…………………………………………………………..
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző
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Szabályzat 1. sz. melléklete
HIÁNYSZAKMÁK Csongrád megyében
A)

2018/2019. tanévre - 353/2017. (XI. 29.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet szerint

és a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslataként
Állattartó szakmunkás
Asztalos
Autóelektronikai műszerész
CAD-CAM informatikus
Eladó
Erdészeti szakmunkás
Festő, mázoló, tapétázó
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépi forgácsoló
Gyakorló ápoló
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Hegesztő
Húsipari termékgyártó
Ipari gépész
Kertész
Kőműves
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Mechatronikai technikus
Mechatronikus-karbantartó
Mezőgazdasági gépész
Női szabó
Pék
Szociális gondozó és ápoló
Szoftverfejlesztő
Vegyésztechnikus
Villanyszerelő
B) Helyi felmérés szerint Deszken:
-közművelődési szakember
-kulturális közösségfejlesztő mentor
-pedagógus
-bölcsödei nevelő, gondozó
-szakápoló
-ápolási asszisztens
-pénzügyi-számviteli ügyintéző
-szakács
-felszolgáló

8

2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
„Esély, Otthon Deszken” című
EFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosító számú projekt
„A” típusú
Önkormányzati Pályázati támogatás
igényléséhez

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)

Pályázó neve:

_________________________________________________________

Szül. helye, ideje:

___________________ hely,_________év,___________hó,_____nap

Anyja neve:

_________________________________________________________

Állandó lakcíme:

_________________________________________________________

Levelezési címe:

_________________________________________________________

Telefonszáma:

_________________________________________________________

E-mail címe:

_________________________________________________________

Adóazonosító jele:

_________________________________________________________

Igényelt támogatás megnevezése:

____________________________________________

Pénzintézet neve, bankszámlaszám, amelyre nyertes pályázat esetén a támogatás utalható:

___________________________________________________________________________

Vállalom, hogy:
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-

-

-

deszki lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom, és életvitelszerűen a településen
élek,
a támogatás kifizetése időtartama alatt és azt követő 12 hónap során a Szabályzat 1. sz.
mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt létesítek a
Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral (Faluház) melynek keretében oktatási,
közművelődési, rendezvényszervezési tevékenységet látok el, vagy az önkormányzatnál,
illetve annak intézményeinél vagy a településen található valamely munkáltatónál
felmerülő hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt létesítek,
közösségi tevékenységet végzek a településen,
részt veszek a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap,
Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZKA, Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki
Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta
bemutatom,
részt veszek a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállalok az abban rögzített feladatok megvalósításában.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye, illetőleg az ösztöndíj időtartama, a projekt időszaka alatt
maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra
való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
Deszk, _______ év _____________________hónap _____nap
_______________________
pályázó aláírása
Az adatlaphoz csatolni kell:
A Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt dokumentumok.
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3. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
„Esély, Otthon Deszken” című
EFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosító számú projekt
„B” típusú
Önkormányzati Pályázati támogatás
igényléséhez

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)

Pályázó neve:

_________________________________________________________

Szül. helye, ideje:

___________________ hely,_________év,___________hó,_____nap

Anyja neve:

_________________________________________________________

Állandó lakcíme:

_________________________________________________________

Levelezési címe:

_________________________________________________________

Telefonszáma:

_________________________________________________________

E-mail címe:

_________________________________________________________

Adóazonosító jele:

_________________________________________________________

Igényelt támogatás megnevezése:

____________________________________________

Pénzintézet neve, bankszámlaszám, amelyre nyertes pályázat esetén a támogatás utalható:

___________________________________________________________________________

Vállalom, hogy:
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-

-

-

deszki lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom, és életvitelszerűen a településen
élek,
a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal deszki vagy Deszken kívüli
munkáltatónál létesített munkaviszonyomat fenntartom a támogatás kifizetése időtartama
alatt és azt követően legalább 12 hónapig lehetőség szerint a Szabályzat 1. sz.
mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében,
közösségi tevékenységet végzek a településen,
részt veszek a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap,
Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZKA, Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki
Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta
bemutatom,
részt veszek a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállalok az abban rögzített feladatok megvalósításában,

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye, illetőleg az ösztöndíj időtartama, a projekt időszaka alatt
maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra
való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

Deszk, _______ év _____________________hónap _____nap
_______________________
pályázó aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell:
A Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt dokumentumok.
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4. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
„Esély, Otthon Deszken” című
EFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosító számú projekt
„C” típusú
Önkormányzati Pályázati támogatás
benyújtásához
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)

Igénylő adatai:
név:

………………………………………………………………….

születési név:

………………………………………………………………….

születési hely, idő:

………………………………………………………………….

anyja neve:

………………………………………………………………….

lakcím:

………………………………………………………………….

adóazonosító jel:

………………………………………………………………….

telefonszám, e-mail cím:

………………………………………………………………….

Jelenlegi lakcímén milyen minőségben lakik:
tulajdonos

bérlő

egyéb …………………………

A jelenleg használt lakás:
szobaszáma:

…………………………

komfortfokozata:…………………………
állapota:

…………………………

Tartásában lévő kiskorú gyermek adatai:
1. Születési név:
Születési hely, idő:
2. Születési név:
Születési hely, idő:
3. Születési név:
Születési hely, idő:
4. Születési név:
Születési hely, idő:

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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Igénylő munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………..………………
beosztása, munkaköre:

……………………………………………………………………….

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ………………………………………………………
utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete: …………………………………………………………
iskolai végzettsége:

…………………………………………………………………….….

vagyoni helyzete:

…………………………………………………………..……………

Igénylővel együtt költöző személy adatai:
házastárs, házasságkötés ideje: ………….………

élettárs, egyéb: …………….………

név:

………………………………………………………………….

születési név:

………………………………………………………………….

születési hely, idő:

………………………………………………………………….

anyja neve:

………………………………………………………………….

adóazonosító jel:

………………………………………………………………….

lakcím:

………………………………………………………………….

telefonszám, e-mail cím:

……………………………………………………….……..….

munkahely neve, címe.:

………………………………………………….……………….

beosztása, munkaköre:

…………………………………….……….……….

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………….…….…
utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete: ………………………………….…………….….
iskolai végzettsége:

…………………………………….……….……….

vagyoni helyzete:

………………………………………….…………….

A család egyéb forrásból származó jövedelme az utolsó 12 hónapot figyelembe véve:
…………………………………………………..………………………………………………..Ft/hó

A pályázott lakás pontos megjelölése:
első helyen:

………………………………………………………………….

második helyen:

………………………………………………………………….

harmadik helyen:

………………………………………………………………….
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Saját tulajdonú lakáshoz jutáshoz:

előtakarékossággal rendelkezem

előtakarékossággal nem rendelkezem

építési telekkel rendelkezem

építési telekkel nem rendelkezem

lakásépítés, vásárlás folyamatban van

lakásépítés, vásárlás nincs folyamatban

(A nyilatkozatban foglaltakat okirattal kell igazolni!)

Nyilatkozom, hogy a pályázatban valós adatokat közöltem.
Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával.
Vállalom, hogy
- a beköltözést követően a lakásban állandó lakcímet létesítek és életvitelszerűen ott
tartózkodom és lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom,
- a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal létesített foglalkoztatási
jogviszonyomat fenntartom a támogatási időszak alatt,
- közösségi tevékenységet végzek a településen,
- részt veszek a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap, Tiszavirág
Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZK-A, Gyalogtúra
Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki Falukarácsony) és erről a
szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta bemutatom.
- részt veszek a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállalok az abban rögzített feladatok megvalósításában.
Jelen dokumentum aláírásával és benyújtásával egyidejűleg a személyes adataim Önkormányzat
általi kezeléséhez hozzájárulok, tudomásul veszem továbbá, hogy az adatokat környezettanulmány
készítésével ellenőrzik és valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen, a további
pályázati eljárásból kizárt.
Deszk, ……………………………………………………..……

Igénylő aláírása:

…………………………………………

Igénylővel együtt költöző személy aláírása: ………………………………………….
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Szabályzat 5.sz. melléklete

Támogatási szerződés
„A” típusú pályázat – „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”

mely létrejött egyrészről
Deszk Község Önkormányzata, mint támogatást nyújtó (Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.,
Adószám:15726535-2-06, Statisztikai azonosító száma: 15726535-8411-321-06, Törzskönyvi
azonosító száma: 726533, Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Számlaszám:
10402142-21423736-00000000, képviseli: Király László polgármester), továbbiakban Támogató
másrészről
.......................................................................... mint támogatásban részesülő (születési hely,
idő:……………………………………………………. állandó lakcíme :…………………………………………………..…,
telefonszáma: ………..………………………………….., E-mail ……..………………….………….……………………,
Adóazonosító jele: ……………..…………………………., TAJ száma: …………….…..……………………………..,
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………….…………………,
Bankszámlaszáma: ……………………………………….……………………………………… továbbiakban, mint
Támogatott, együttesen mint Felek között az alábbiak szerint
1.) Előzmény:

Deszk Község Önkormányzata az „Esély, Otthon Deszken” című pályázat keretében, az EFOP1.2.11.16-2017-00058 azonosítószámú projekt megvalósítására támogatást nyert. A projekt célja a
fiatalok helyben maradásának, életpálya tervezésének segítése helyi támogatási rendszer
kialításával. A Széchenyi 2020 Fejlesztési Programban az Európai Unió Európai Strukturális és
Befektetési Alapok által finanszírozott projekt keretében a Deszk Község Önkormányzata a
támogatási összeg egy részéből támogatást nyújt deszki állandó lakcímmel rendelkező 18-35 éves
fiatalok számára, akiket bevonnak a település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásainak
megvalósításába.
A pénzügyi támogatás nyújtása tárgyában Deszk Község Önkormányzata Esély, Otthon Deszken
Szabályzatban foglaltak szerint pályázatot hirdetett, az „A” típusú pályázat – „Hiányszakmában a
településen elhelyezkedők támogatása” keretében, melynek egyik nyertese a Támogatott lett.
2.) Támogatott feladatai:

-

-

Támogatott köteles Deszken közösségi önkéntes tevékenységet végezni az alábbiak szerint:
részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban,
részt vesz a támogatási időszak alatt legalább 6 alkalommal az Önkormányzat és a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában és erről a szükséges igazolásokat megbízó részére havonta bemutatja,
részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában.

3.) Támogató Támogatott részére bruttó 122.000 Ft/hó támogatási díjat fizet 9 hónapon keresztül,
melyet átutalással teljesít a Támogatott...................................................................................banknál
vezetett.................................................................számú számlaszámára. A támogatás havonta, utólag,
a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül átutalásra.
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4.) Felek egyezően rögzítik, hogy a Támogatott tevékenységét önkéntes alapon ………………..év
………………………. hónaptól látta el, melyet külön okirattal leigazolt.

5.) A támogatás nyújtásának kezdő időpontja: …………………………………..…… záró időpontja:
………………………………..
6.) Támogatott vállalja, hogy deszki lakcímét a támogatási időszak lezárásáig fenntartja és
életvitelszerűen a településen él, továbbá a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárnál (Faluház),
az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél a Szabályzat 1.sz. mellékletében felsorolt
hiányszakmák egyikében, vagy a településen található valamely munkáltatónál felmerülő
hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt létesít a támogatási időszak alatt és a
támogatást követő 12 hónap folyamán.
7.) Adatváltozás esetén 3 napon belül köteles a Támogatót arról tájékoztatni.
8.) A szerződés azonnali hatályú felmondásra kerülhet a Támogató részéről, ha a Támogatott, a
támogatás folyósítása alatt lakóhelyét megszünteti, vagy ha bármelyik fél szerződésből
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony
fenntartását lehetetlenné teszi.
9.) Amennyiben a szerződést a Támogató az 8. pontban foglaltak miatt azonnali hatállyal
felmondja, a Támogatott köteles a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48 § (1)
bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítás kézhezvételét követő 30
napon belül visszafizetni.
10.) Támogató szerződésszegése esetén a Támogatottat a részére kifizetett támogatás
visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.
11.) A Támogatott bármely szerződésszegése, támogatás-visszafizetési és elszámolási
kötelezettségének nem teljesítése esetén a Támogató szabálytalanságot megállapító döntésétől
számított kettő évre a Támogatottat kizárhatja a Támogató által biztosított egyéb támogatási
lehetőségekből.

12.) A jelen támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Támogató által benyújtható
azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó – a Támogatott bankszámla-vezető
pénzintézete által igazolt – „Felhatalmazó levél”. A Támogató az azonnali beszedés jogát a
Támogatott szerződésszegése miatti visszafizetési kötelezettségének beállta esetén azonnal
alkalmazhatja. A „Felhatalmazó levelet” a Támogatott 3 eredeti példányban megküldi a
Támogatónak.
13.)

A Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei
között és írásban módosíthatják. A Felek a szóbeli és ráutaló magatartással történő
szerződésmódosítást kizárják.

14.)

A Támogatott jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató a jelen
szerződés teljesítése során tudomására jutó személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezelje
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15.)

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató által kezelt adatok statisztikai célra, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatóak, és személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatóak, melyhez jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja.

16.)

Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen megállapodásban meghatározott adatait, illetve jelen
szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Támogató információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, illetve
az Általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az 2018. május 25-től hatályos Infotv.-nek
megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, és a Projekt
megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.

17.)

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatónak a Projekt megvalósítása során adatot kell
szolgáltatnia a Projektben részt vevő természetes személyekről az Emberi Erőforrások
Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak (1054 Budapest,
Akadémia u. 3.). Az európai uniós támogatásokra irányuló külső ellenőrzést az Állami Számvevőszék,
az EUTAF, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Bizottság, az OLAF és az Európai
Számvevőszék végezhet.

18.)

A Támogatott jelen szerződésben rendelkezik arról, hogy a személyes adatainak feldolgozásához
és kezeléséhez hozzájárul.

19.)

A Támogatott hozzájárul, hogy a Támogató a projekt megvalósításának dokumentálása, valamint
a teljesítés igazolhatósága céljából — a résztvevőkről fényképeket készítsen. A Támogatott az
elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

20.)

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
vonatkozásában hatályos jogszabályok, valamint az Esély, Otthon Deszken projekt
felhívása az irányadó. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást
módosulnak, a jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás
kihatnak a szerződésben foglalt jogokra és kötelezettségekre.

21.)

Jelen szerződés mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és a záró kifizetés Támogatott
részére történő átutalásával hatályát veszti, kivéve a 6. pont,…………………………….hatályban marad.

kérdések
pályázati
érintően
nélkül is
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Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt 3 példányban írták
alá. A szerződés mindkét fél által aláírt eredeti példányaiból egy példány a Támogatottat, két
példány a Támogatót illeti.

Deszk, ……………………………………………………..

Deszk Község Önkormányzata,
mint Támogató:

Támogatott:

................................................
Király László
polgármester

.....................................................
név
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Szabályzat 6.sz. melléklete

Támogatási szerződés
„B” típusú pályázat – „Deszken lakó és dolgozó támogatása”
mely létrejött egyrészről
Deszk Község Önkormányzata, mint támogatást nyújtó (Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.,
Adószám:15726535-2-06, Statisztikai azonosító száma: 15726535-8411-321-06, Törzskönyvi
azonosító száma: 726533, Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Számlaszám:
10402142-21423736-00000000, képviseli: Király László polgármester), továbbiakban Támogató
másrészről
.......................................................................... mint támogatásban részesülő (születési hely,
idő:……………………………………………………. állandó lakcíme :…………………………………………………..…,
telefonszáma: ………..………………………………….., E-mail ……..………………….………….……………………,
Adóazonosító jele: ……………..…………………………., TAJ száma: …………….…..……………………………..,
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………….…………………,
Bankszámlaszáma: ……………………………………….……………………………………… továbbiakban mint
Támogatott, együttesen mint Felek között az alábbiak szerint
1.) Előzmény:

Deszk Község Önkormányzata az „Esély, Otthon Deszken” című pályázat keretében, az EFOP1.2.11.16-2017-00058 azonosítószámú projekt megvalósítására támogatást nyert. A projekt célja a
fiatalok helyben maradásának, életpálya tervezésének segítése helyi ösztönző rendszer kialításával.
A Széchenyi 2020 Fejlesztési Programban az Európai Unió Európai Strukturális és Befektetési
Alapok által finanszírozott projekt keretében Deszk Község Önkormányzata a támogatási összeg
egy részéből támogatást nyújt deszki állandó lakcímmel rendelkező 18-35 éves fiatalok számára,
akiket bevonnak a település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásainak
megvalósításába.
A pénzügyi ösztönző támogatás nyújtása tárgyában Deszk Község Önkormányzata Esély, Otthon
Deszken Szabályzatban foglaltak szerint pályázatot hirdetett, a „B” típusú pályázat
–
„Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása” egyik nyertese a Támogatott lett.
2.) Támogatott feladatai:
Támogatott köteles Deszken közösségi önkéntes tevékenységet végezni az alábbiak szerint:

részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban,
részt vesz a támogatási időszak alatt minimum legalább 6 alkalommal az Önkormányzat és
a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények
előkészítésében és lebonyolításában és erről a szükséges igazolásokat megbízó részére
havonta bemutatja,
- részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és
aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában.
3.) Támogató Támogatott részére bruttó 122.000 Ft/hó támogatási díjat fizet 9 hónapon
keresztül, melyet átutalással teljesít a Megbízott ...............................banknál
-
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vezetett............................................................számú számlaszámára. A támogatás havonta,
utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül átutalásra.
4.) A támogatás nyújtásának kezdő időpontja: ………………………………….…………………….., záró
időpontja:……………………………………………………………..
5.) Felek egyezően rögzítik, hogy a Támogatott tevékenységét önkéntes alapon ………………..év
………………………. hónaptól látta el, melyet külön okirattal leigazolt.

6.) Támogatott vállalja, hogy deszki lakcímét a támogatási időszak lezárásáig fenntartja és
életvitelszerűen a településen él, továbbá, hogy deszki vagy Deszken kívüli munkáltatónál
legalább 3 hónapja létesített munkaviszonyát fenntartja a támogatás kifizetése időtartama
alatt és azt követő 12 hónapig lehetőség szerint a Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt
hiányszakmák egyikében.
7.) Adatváltozás esetén 3 napon belül köteles a Támogatót arról tájékoztatni.
8.) A szerződés azonnali hatályú felmondásra kerülhet a Támogató részéről, ha a Támogatott, a
támogatás folyósítása alatt lakóhelyét megszünteti, vagy ha bármelyik fél szerződésből
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony
fenntartását lehetetlenné teszi.
9.) Amennyiben a szerződést a Támogató a 7. pontban foglaltak miatt azonnali hatállyal felmondja,
a Támogatott köteles a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48 § (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül
visszafizetni.
10.)

Támogató szerződésszegése esetén a Támogatottat a részére kifizetett támogatás
visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

11.) A Támogatott bármely szerződésszegése, támogatás-visszafizetési és elszámolási
kötelezettségének nem teljesítése esetén a Támogató szabálytalanságot megállapító
döntésétől számított kettő évre a Támogatottat kizárhatja a Támogató által biztosított
egyéb támogatási lehetőségekből.
12.) A jelen támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Támogató által benyújtható
azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó – a Támogatott bankszámla-vezető
pénzintézete által igazolt – „Felhatalmazó levél”. A Támogató az azonnali beszedés jogát a
Támogatott szerződésszegése miatti visszafizetési kötelezettségének beállta esetén
azonnal alkalmazhatja. A „Felhatalmazó levelet” a Támogatott 3 eredeti példányban
megküldi a Támogatónak.
13.) A Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok
keretei között és írásban módosíthatják. A Felek a szóbeli és ráutaló magatartással történő
szerződésmódosítást kizárják.
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14.) A Támogatott jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató a
jelen szerződés teljesítése során tudomására jutó személyes adatait a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelje.
15.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató által kezelt adatok statisztikai célra, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatóak, és
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak, melyhez jelen szerződés aláírásával
hozzájárulását adja.
16.) Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen megállapodásban meghatározott adatait, illetve
jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Támogató
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak, illetve az Általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az 2018. május
25-től hatályos Infotv.-nek megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott
szervezetek, és a Projekt megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési
szervek részére átadhatja.
17.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatónak a Projekt megvalósítása során adatot
kell szolgáltatnia a Projektben részt vevő természetes személyekről az Emberi Erőforrások
Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak (1054
Budapest, Akadémia u. 3.). Az európai uniós támogatásokra irányuló külső ellenőrzést az
Állami Számvevőszék, az EUTAF, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Bizottság, az
OLAF és az Európai Számvevőszék végezhet.
18.) A Támogatott jelen szerződésben rendelkezik arról, hogy a személyes adatainak
feldolgozásához és kezeléséhez hozzájárul.
19.) A Támogatott hozzájárul, hogy a Támogató a projekt megvalósításának dokumentálása,
valamint a teljesítés igazolhatósága céljából — a résztvevőkről fényképeket készítsen. A
Támogatott az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem
támaszt.
20.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a hatályos jogszabályok, valamint az Esély Otthon projekt pályázati felhívása
az irányadó. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást érintően
módosulnak, a jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás nélkül
is kihatnak a szerződésben foglalt jogokra és kötelezettségekre.
21.) Jelen szerződés mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és a záró kifizetés Támogatott
részére történő átutalásával hatályát veszti, kivéve a 6. pont,…………………………….hatályban marad.
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Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt 3 példányban írták
alá. A szerződés mindkét fél által aláírt eredeti példányaiból egy példány a Támogatottat, két
példány a Támogatót illeti.

Deszk, ……………………………………………….
Deszk Község Önkormányzata,
mint Támogató:

Támogatott:

................................................
Király László
polgármester

.....................................................
Név
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