PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Remény Bajnoka Alapítvány (székhelye: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.) Kuratóriuma
által 2020. május 8. napján az alábbi pályázatot írja ki:
Az Alapítvány 50.000,- Ft-os támogatásra ír ki pályázatot olyan magánszemélyek és egyéni
vállalkozók részére, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek. A Kuratórium fenntartja a jogot,
hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány esetén rangsorolja, és egyes
pályázatokat elutasítson.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázati adatlap benyújtása folyamatos, egészen addig, amíg
azt az Alapítvány Kuratóriuma vissza nem vonja. A Kuratórium 2020. május 18. napján, ezt követően
minden hétfőn dönt a beérkezett pályázatok alapján a támogatottakról, és a döntést követő 3
munkanapon belül értesíti a pályázókat.
Pályázat benyújtásának módja: A pályázatok benyújtása történhet elektronikusan
aremenybajnoka@gmail.com e- mail címen, vagy az Alapítvány székhelyén (2440 Százhalombatta,
Ifjúság útja 7.) kifejezetten erre a célra elhelyezett postaládában (zárt borítékban).
A pályázat benyújtásának feltételei:
I. Pályázhat az 50.000,- Ft összegű támogatásra az a magánszemély,
1. aki életvitelszerűen tartózkodik Százhalombattán (állandó vagy tartózkodási
Százhalombatta) és
2. akinek 2020. március 16. napját követően megszűnt a munkaviszonya vagy
3. akiknek munkaidejét legalább 50%-kal csökkentették

helye

II. Pályázhat az 50.000,- Ft összegű támogatásra az az egyéni vállalkozó,
1. aki tevékenységét Százhalombattán folytatja, és 2020. március 16. napját követően a
veszélyhelyzetre tekintettel tevékenységét csökkentett munkaidőben vagy egyáltalán nem tudta
folytatni.
III. Háztartásonként egy személy pályázhat.
IV. Nem pályázhatnak azok, akik rendszeres nyugellátásban részesülnek.
V. Ugyanaz a pályázó havonta egy alkalommal pályázhat.
A pályázathoz csatolni kell:
 magánszemélyek esetén munkáltatói igazolást a megváltozott, vagy elvesztett munkaviszonyról
 egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatot
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 3.3. pontja értelmében
a jelen pályázat alapján magánszemélynek nyújtott támogatás adómentes bevételnek minősül.
A pályázati kiírás megtekinthető az Alapítvány Facebook oldalán, a HÍRTÜKÖR honlapján, az
Alapítvány székhelyén kifüggesztve. A pályázati adatlap letölthető az Alapítvány weboldaláról,
igényelhető e- mailben aremenybajnoka@gmail.com címen, valamint személyesen az Alapítvány
székhelyén minden hétköznap 9 órától - 15 óráig.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
I. Pályázó adatai (magányszemély esetén kitöltendő!)
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………...
Születési hely és idő (év/hónap/nap): …………/…………/……………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Életvitelszerű tartózkodási helye: Százhalombatta, …………………..…………………………
Elérhetőségek (telefonszám, e-mail) …….……………………………………………………...
A megváltozott vagy elveszett munkaviszony kezdete (év/hó/nap) …………………………….
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….
II. Pályázó adatai (egyéni vállalkozó esetén kitöltendő!)
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………...
Születési hely és idő (év/hónap/nap): …………/…………/……………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Tevékenység helye: Százhalombatta, …………………………………………………………
Főtevékenységi kör:……………………………………………………………………………
Elérhetőségek (telefonszám, e-mail) …….……………………………………………………...
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….
Adószám: ……………………………………………………………………………………….
Adózás módja:……………………………………………………………………………………
III. Pályázó nyilatkozatai
A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy a jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez.
Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
továbbá, kijelentem, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg nem nyújtok be.
Kijelentem továbbá, hogy a pályázat feltételrendszerét, illetve a pályázati felhívást megismertem.
Tudomásul veszem, hogy a jelen adatlap megfelelő kitöltése és aláírása a pályázaton való részvétel feltétele.
Hozzájárulok, hogy a támogatás elnyerése esetén a nevemet a Kuratórium a közösségi médiában, az elektronikus
vagy nyomtatott sajtóban nyilvánosságra hozza1: IGEN
NEM
Dátum: __________________, 2020.______________________
……………………………..
Pályázó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

Az Pályázat kiírója tölti ki!
Pályázati adatlap beérkezésének napja:
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Iktatószám:

A válasz bekarikázandó vagy aláhúzandó
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