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Születési települési támogatás 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 
Előzmény  
Kalocsa Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 azonosító számú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben” elnevezésű projekt keretén belül kalocsai újszülött 

jogán törvényes képviselője pénzbeli támogatásra jogosult a Kalocsa Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 44/2020 határozata szerint. 

 

 

Pályázat háttere 

EFOP-1.5.3-16-2017-00002 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai 

térségben” elnevezésű projekt. 

 

 

Születési települési támogatás alapvető célja  

 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri a gyermeket vállaló kalocsai 

családok társadalmi felelősségvállalását és ezért hozzájárul a kalocsai gyermekek, 

családok szociális biztonságának megőrzéséhez. 

 települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, melynek következményeként 

mintaértékű céllal a lakosság helyben maradását ösztönzi, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztéseket és programokat valósít meg. 

 

Pályázók köre 

 magyar állampolgárság 

 Kalocsai lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 

Kalocsa város közigazgatási területén bejelentett lakóhely, tartózkodási hely 

 2018.01.02-2019.12.31. között született gyermek és a törvényes képviselője (akinek 

születését követő első bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye kalocsai lakóhely, és 

jelenleg is életvitelszerűen Kalocsán él)  

 Születési települési támogatás igénybevételének szabályai  
 

1. A Kalocsa Város Önkormányzata által meghirdetett pályázat útján igényelhető.  

 

2. A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt határidőig lehet 

benyújtani, a pályázati felhíváshoz mellékelt formanyomtatványon. 

A pályázat benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.  

 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 

március 25. 14:00 óra.  
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4. A pályázat benyújtásának módja:  

a) Személyesen, zárt borítékban Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István 

király út 35. I emelet 27. iroda – kis tárgyaló)  

b) Borítékra kötelező ráírni:  

„EFOP-1.5.3-16-2017-00002 Kalocsa Város 
Önkormányzata Születési települési támogatás” 

 

5. A pályázathoz csatolni kell:  

a) a gyermek és  a szülők személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes 

okirat másolatát, 

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát 

c) banki utalás választása esetén bankszámla vezető neve és bankszámlaszám pontos 

megadása (Amennyiben a pályázó nem rendelkezik bankszámlával, úgy a kifizetés postai 
úton lakcímre történik. 

d) pályázati adatlapot. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

6. A pályázatokat a támogatás elbírálására az erre a célra létrehozott bizottság jogosult. A 

bizottság tagjai az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 projektmenedzsere, szakmai vezetője és 

projektasszisztense. 

 

Az elbírálás a kiírásban meghatározott elvárások alapján történik. 

 

7. A pályázó az elbírálás eredményéről legkésőbb 5 munkanapon belül  a megadott elérhetőségen 

keresztül értesül. 

 

8. A pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 

 

9. Érvénytelen a pályázat ha  

a) nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra  

b) csatolandó mellékletek hiányában  

c) felhívásban megjelölt határidőn túl beérkező pályázat  

 

Születési települési támogatás mértéke, időtartama, folyósítása  

 

A Születési települési támogatás 2020. évre vonatkozik, egyszeri alkalommal 

 

Mértéke: A rendelkezésre álló forrás és a benyújtott támogatások által kerül meghatározásra, 

de várhatóan legalább 30.000,-Ft. 

 A mérték változtatásának jogát az erre a célra létrehozott bizottság fenntartja. 
 

A pályázaton elnyert támogatás kiutalása banki átutalással, vagy 

postai úton történik, személyes kifizetésre nincs lehetőség. 

 

Kelt: Kalocsa, 2020.03.16.  

 

 

Dr. Filvig Géza 

polgármester s.k 


