
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton 

2020. augusztus 1-től 2021. január 31-ig tartó képzési támogatásban történő 

részvételre 

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a 37/2017. (III.17.)  

határozatában döntött az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 kódszámú 

pályázaton történő részvételről.  

 

A projekt keretén belül az önkormányzat képzési támogatás nyújt azoknak a nyírbogáti 

fiataloknak, akik hiányszakma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak.  

 

A támogatásban azok a tanulók/hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi 

feltételeknek: 

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának 

végéig nem tölti be a 35. életévét 

- a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy 

érettségire épülő szakképesítés, illetve szakközépiskolában, szakgimnáziumban 

szakképzés (hiányszakma) megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat 

folytat 

- rendszeresen részt vállalnak Nyírbogát Nagyközség kulturális életében, illetve 

bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott 

művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, 

eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, 

rendezvényeken, 

- előző félévi tanulmányi eredményük igazoltan 3,00 átlag felett van, 

- előnyt jelent a rangsor megállapításánál a jó tanulmányi átlag, 

-   Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, vagy ide kíván                                

költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új nyírbogáti lakcíme  

vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére 

vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be 

- vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Nyírbogáton marad az 

képzési támogatás kifizetését követő legalább 2 évig;  

- vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz (önkéntes  

tevékenységekkel és a projektben előírt más módon).  

  

A pályázat elbírálásánál további előnyt jelent: 

Diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat 

Szociális rászorultság - nem kötelező elem 

 

 

 

 

 



Szándéknyilatkozat - tanulmányok befejezését követően nyírbogáti székhelyű vagy 

telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az 

adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben 

munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja 

kérelmét 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt távoktatási 

tagozatos és doktorandusz hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatók! 

   

A pályázattal elnyerhető támogatás 

Az ösztöndíjmaximum 6 hónapra nyerhető el. Egy hallgató tanulmányai során több 

alkalommal részesülhet az ösztöndíjban. 

Az ösztöndíj összege: 20.000.- Ft/hó. 

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a tanuló/hallgató 

bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel 

legyen tüntetve. 

A képzési támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Nyírbogát Nagyközség 

Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje 2020. július 31. 

A pályázat benyújtásának módja, helye:  

- Postai úton, a pályázati adatlapnak a Nyírbogáti Polgármesteri Hivatal címére (4361, 

Nyírbogát, Hunyadi u. 7.), 1 példányban történő megküldésével.  

 

Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat az Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 

kódszámú pályázaton történő részvételre-képzési támogatás” megnevezést.  

- Személyesen: Nyírbogát Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 4361, Nyírbogát, 

Hunyadi u. 7.  

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1.§ értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben meghatározott 

kivételekkel - a polgármester gyakorolja.  

 

 

- A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.  

- A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- a kitöltött pályázati adatlapot 

- a pályázati adatlap kötelező mellékleteit 

 

 

A képzési támogatást elnyert tanuló/hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában 

változás áll be, hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a változás tényéről és 

indokairól, valamint a változás megítélése szempontjából releváns valamennyi 

körülményről 8 napon belül köteles az önkormányzatot értesíteni. A bejelentéssel 

kapcsolatban szükség esetén a képviselő-testület dönt az további folyósításról vagy 

megvonásról. 

A pályázati adatlap a www.talalj-otthonra-nyirbogaton.nyirbogat.hu oldalon érhető el. 

A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell 

benyújtani. 

A határidő eltelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra! 

 

 

 
 

 

 

 

                       


