Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Iroda
1076 Budapest, Garay utca 5.

Pályázati adatlap 2018
Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására
vonatkozó pályázati felhíváshoz
A pályázatban csak a hiánytalanul, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. A kitöltés pontatlanságából
eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli!
.

I. Személyes adatok

Támogatandó gyermek neve:…………………………………………………………………………………………………..
Támogatandó gyermek születési helye, ideje:………………………………………………………………………………
Támogatandó gyermek anyja neve:…………………………………………………………………………………………..
Támogatandó gyermek TAJ száma:…………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------A pályázó neve: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Születési neve: ………..……………………………………………… Anyja neve: ..………………………………………………….
Születési hely, idő: ………….……………………………………………………………………………………………………………
Családi állapota: ……………………………………………… Állampolgársága: …………………………………………………….
(tüntesse fel, ha bevándorolt, letelepedett, vagy menekült)
TAJ száma: ………… ………… …………………………… Házastárs/élettárs TAJ száma:………………………………………
Családban élők száma : ……………………………………
Folyószámlát vezető bank, folyószámlaszám (melyre a támogatás átutalását kéri):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bejelentett lakóhelye: …..………………………………………………………………….……………………………………………..
Bejelentett tartózkodási helye: …….…………………………………………………………………………………………………….
Életvitelszerű tartózkodási helye: ….…………………………………………………………………………………………….........
Tel: ……………………………............e-mail elérhetősége:…………………………………………@……………………................

II. A pályázat célja, a pályázattal elnyerhető támogatás felhasználásának rövid indokolása, a
gyermek fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
III. A pályázóval közös lakásban élő családtagok adatai
Név

Születési
hely, idő

A kérelmezővel való
rokoni kapcsolat

Anyja neve

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

IV. A pályázó és a vele együtt élő családtagok jövedelme
családtagok jövedelme
Pályázó
jövedelme

Jövedelem típusa

házastárs/ élettárs
jövedelme

gyermek(ek)
jövedelme

Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem, táppénz, alkalmi
munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó
jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Rendszeres pénzbeli ellátásból származó jövedelem
(FHT, EGYT, Ápolási díj, időskorúak járadéka)
Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
ellátások (CSED, GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.)
Munkaügyi szervek általfolyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
Egyéb jövedelem (pl: ösztöndíj)
Összes jövedelem
Egy főre jutó jövedelem összege

Figyelem! A pályázó és a vele együtt élő családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az
árvaellátást, a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell feltüntetni, akire tekintettel azt
folyósítják.
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V. Kötelezően csatolandó mellékletek
Figyelem! Ha az adatlaphoz a kötelező mellékleteket csatolta, tegyen X-et a négyzetbe, illetve jelölje a jövedelemigazolások
darabszámát.

Lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány másolata (db)
Jövedelem igazolások (db)
Jövedelemmel összefüggő nyilatkozatok (db)
Egyéb nyilatkozatok (összeférhetetlenségi nyilatkozatok - Knyt., Áht) (db)
Bölcsődei, óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás, 16. éven felüli gyermek esetében tanulói jogviszony igazolása
(db)
Szakértői vélemény másolata

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy jelen nyomtatványon szereplő adataimat az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodája kezelje.

Budapest, 2018. …………………… hó ………… nap
………………………………………………………………
Pályázó aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Pályázó!
E pályázathoz a pályázó és a vele együtt élők havi nettó jövedelemigazolását, illetve a lentebb
felsorolt igazolásokat szükséges benyújtani:
Jövedelem igazolása a pályázat benyújtást megelőző hónap tekintetében:
- munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból származó jövedelem igazolása (pl: vállalkozásból
származó jövedelem, melyet hivatalos könyvelő igazol),
- munkaviszonnyal nem rendelkező személy esetében a Munkaügyi Központ által kiállított, általuk
folyósított ellátás összegéről
- nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a
kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő),
- a fogyatékossági támogatásról szóló határozat, vagy igazolás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által történő kifizetésről
- egyéb pénzellátások igazolása (pl.: ösztöndíj, árvaellátás stb.)
- a Kormányhivatal által folyósított ellátás hitelt érdemlő módon történő igazolása
Egyéb benyújtandó igazolások:
- személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum fénymásolata minden, a pályázatban
érintett családtag részéről,
- szakértői vélemény másolata,
- gyermek(ek) esetében: bölcsődei, óvodalátogatási igazolás vagy tanulói jogviszony igazolása,
- gyermektartási díjból származó jövedelem igazolására a házasság felbontásáról,
gyermektartásról, gyermekelhelyezésről szóló, illetve a gyermek jogi helyzetét igazoló hivatalos
dokumentum (pl: bírósági végzés, vagy egyezség, gyámhivatali döntés, anyakönyvi kivonat,
stb.), nyilatkozat esetében kizárólag két tanú által igazolt nyilatkozat fogadható el
- annak a bankszámlaszámnak az igazolása, melyre a támogatás folyósítása fog történni
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden jövedelem tekintetében azokat hivatalos formában szükséges
igazolni.
E pályázat elbírálása során:
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
- gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1)
bekezdése szerinti kiskorú (Ptk. 2:10. § (1) szerint kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte
be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik)
- pályázó: kiskorú gyermek esetében a szülő vagy a törvényes képviselő
- család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők és 16.
életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező
gyermek(ek)
- egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van;
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1. melléklet

NYILATKOZATOK
A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYI ADATAI
Neve:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozatok
1.1. Összeférhetetlenség
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló a Knyt. 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn
fennáll a(z) …… pont alapján
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jogszabályi hivatkozás:
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1) bekezdése
értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal,
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
1.2. Érintettség
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn
fennáll a(z) …….. pont alapján
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
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Amennyiben az érintettség fennáll, a pályázó kezdeményezi e körülménynek a közzétételét a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, illetve nyilatkozik arról, hogy változás esetén e körülmény közzétételét a
változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezni fogja.
Jogszabályi hivatkozás
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8.§ (1) bekezdése
értelmében, ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről
szóló nyilatkozat
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 48/B. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn
fennáll a(z) …….. pont alapján
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jogszabályi hivatkozás:
48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés előkészítőként
részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában
lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
3. Nyilatkozom, hogy a Támogatóval szemben korábbi támogatás tekintetében nincs fennálló elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettségem.
4. Nyilatkozom, hogy a bankszámlámra vonatkozó azonnali beszedési megbízást engedélyezem.
5. A pályázat beadásával vállalom, hogy hozzájárulok a döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való
nyilvános közzétételéhez.
6. A nyilatkozatomban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
7. Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatok tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás
következik be, arról a Támogatót haladéktalanul írásban tájékoztatom.
Kelt: Budapest, 201 . „…………………” „….…”.
………………………………………
a pályázó aláírása
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