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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Pályázati felhívás jogosítvány megszerzésének támogatására 

 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00032 azonosító számú, „Találj otthonra 
Nyírbogáton!” című projekt keretében pályázatot ír ki jogosítvány megszerzésének támogatására. 

 
 

1. A pályázati támogatás célja: 
 

A támogatás célja, hogy a Nyírbogáton élő, 18-35 éves korosztály számára lehetőség nyíljon jogosítvány 
megszerzésére. A jogosítvány megszerzése pedig hozzájárulhat a fiatalok munkavállalási esélyeinek 
növeléséhez, önálló életvitelük kialakításához, Nyírbogáton történő letelepedésük sikerességéhez. 

 
 

2. A pályázók köre: 

 
  Jogosítvány megszerzésének lehetőségére az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, aki  

a) Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Nyírbogáton él, 
b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a jogosítvány megszerzését támogató szerződéskötés 
napjáig nem tölti be a 35. életévét, 
c) a nyírbátori járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval végzettségének 
megfelelő (hiányszakma) munkakörben, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, vagy nyírbogáti székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, vagy a pályázat 
benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés 
(hiányszakma) vagy egyéb hiányszakma megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat, 
d) pályázat beadásáig a projekt programjaiban aktívan részt vett és vállalja, hogy a támogatás 
megítélését követően is részt fog venni. 

 

3. A támogatás elnyerésénél előnyt jelentő feltételek: 
 

 az a fiatal, aki a pályázat programjaiban a támogatás kiírásának napjáig legalább egyszer részt vett. 

 

4. A támogatás mértéke és folyósítása: 
 

A támogatás keret összege 1.000.000 forint. A támogatást adó és TB-járulék fizetési kötelezettség nem 
terheli. A támogatás forrását az EFOP 1.2.11-16-2017-00032 azonosító számú, „Találj otthonra Nyírbogáton!” 
című projekt kerete biztosítja. Egy fő 50.000 forint összegű támogatásra pályázhat.  
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5. A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei: 

 
 

A pályázat benyújtása a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XI.23.) 
önkormányzati rendelete Esély otthon - „Találj Otthonra Nyírbogáton!”" ösztönző támogatásairól 

mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével és az adatlaphoz tartozó mellékletek csatolásával történik. 

 

 

A pályázati anyagot zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – az alábbi címre kell benyújtani: 

 
 
 

           Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. 

 
A borítékon fel kell tüntetni:  

„Jogosítvány EFOP- 1.2.11-16-2017-00032”  

A pályázat beérkezési határideje: 2019. november 29. 

 
 

6. Pályázat elbírálása: 
 

A benyújtott pályázatok elbírálására Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jogosult. A pályázók a 
meghozott döntésről 15 munkanapon belül értesítést kapnak. A szerződéskötés határideje a képviselő-
testületi döntés meghozatalát követő 15 nap. 

 

 

7. A pályázók kötelezettségei és azok megszegésének jogkövetkezményei: 

 

A támogatásban részesülő fiatal köteles a jogosítvány megszerzésének ideje alatt minden, a megvalósítást 
érintő változásról haladéktalanul, legfeljebb 5 napon belül írásban értesíteni a Támogatót. Az értesítési 
kötelezettség kiterjed: a tanfolyami tanulmányok akadályoztatására, a személyes adatokban bekövetkező 
bármilyen változásra (név, lakcím, elérhetőség…). 
A pályázó köteles az egyes befizetésekről szóló igazolásokat a Támogató számára bemutatni, legyen az 
postai csekk, vagy készpénzes számla. 

 
A pályázó köteles a tanfolyami és gyakorlati oktatáson személyesen részt venni, a tőle elvárható legjobb 
hozzáállást tanúsítani, a vizsgákon az előírt szabályok szerint megjelenni. 

 
Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja a pályázót terheli. 



Nyírbogát, „Találj otthonra Nyírbogáton!” 

EFOP-1.2.11-16-2017-00032 

 

 

 

A pályázó köteles a jogosítványt a tanfolyam indulásától számított 1 éven belül megszerezni, ellenkező 
esetben a támogatási összeget a Támogató számára vissza kell fizetni. 

 
A pályázó kötelessége továbbá, a pályázat programjain lehetősége szerint minél több alkalommal részt 
venni, azokon aktívan közreműködni. 

 
A pályázó vállalja, hogy az elkövetkező két évben is Nyírbogáton fog lakni. 

 

8. Adatkezelés: 

 
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2016/EU rendelete alapján az ESZA forrásból közvetlenül 
finanszírozott intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akiknek közvetlenül kedvez az 
ESZA beavatkozása, azonosíthatóak, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. A támogatásban 
részesülőknek ezért a támogatási szerződéshez kapcsolódóan az úniós pályázati támogatásokhoz 
kapcsolódó adatfelvételi lapot ki kell tölteni mely a pályázatban megadott személyes adatok mellett további, a 
pályázat speciális indikátormutatóihoz kapcsolódó érzékeny adatokra is kitér. 

 
 

A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz hogy: 

 
a. a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

nyilvántartásba vegye és a támogatás időtartama alatt maga kezelje, 
b. a pályázáskor rendelkezésre bocsájtott személyes adatait az azonosítás célja érdekében szükséges 

mértékben kezelje. 

 
 
 

9. Egyéb információk: 

 
A pályázati kiírásról további tájékoztatás kérhető a +36/20/54-23-953 telefonszámon, valamint az alábbi e-
mail címen: eselyotthon.nyirbogat@gmail.com 

 
 
 

Nyírbogát, 2019. szeptember 12. 
 
 
 
 
 
 
 

 Bereznyákné dr. Bényei Bernadett Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó  
    jegyző polgármester 

 


