
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-00032 azonosítószámú, 
„Találj otthonra Nyírbogáton!” nevű projekt keretében „Lakhatási támogatás” címmel 
pályázatot hirdet. 

 
1. A pályázati támogatás célja: 

 

Az Önkormányzat célja, hogy a nagyközség lakosságmegtartó erejét növelje, a település 
jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek településre történő 
letelepedését támogassa.  
 

2. A pályázók köre: 
 

A felhívás kapcsán pályázatot nyújthat be az a 18 – 35 év közötti személy, aki Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XI.23.) önkormányzati 
rendelete szerinti hiányszakmával rendelkezik/hiányszakma megszerzésére irányuló 
tanulmányokat folytat, valamint Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik/Nyírbogátra kíván 
költözni és a nyírbátori járás közigazgatási területén működő munkáltatóval foglalkoztatási 
jogviszonyban áll/Nyírbogát közigazgatási területén vállalkozóként dolgozik. A pályázó 
vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Nyírbogáton marad a folyósítás 
lezárását követő minimum 2 évig valamint a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: 
önkéntes tevékenységek kapcsán. 
 
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-00032 azonosítószámú, 
„Találj otthonra Nyírbogáton!” nevű projekt keretében felújított és berendezett, 4361 
Nyírbogát, Árpád utca 7. szám alatt álló lakást az alábbi feltételek szerint hasznosítja: 
a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család 6 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében 
felújított ingatlannak lakhatási támogatás keretén belül. 
b) A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt 
bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.  
c) lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár 
legalább egyik tagja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen  
d) A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától 
számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.  
e) A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező a közösségi célú önkéntes 
tevékenység végzése a településen.  
 
 

3. A támogatás elnyerésénél előnyt jelentő feltételek: 
 

 támogatás kiírásának napjáig legalább egyszer a projekt programjain való részvétel. 

 be nem töltött 30. életév 

 
 

4. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása 

A lakhatási támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 
Pályázati adatlap kérhető Donka-Gulyás Emese, szakmai vezetőnél, Polgármesteri 
Hivatal (4361 Nyírbogáton, Hunyadi út 7.) 4-es irodájában vagy letölthető a projekt 
weboldalán, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 



22/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete mellékletéből. 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:  

„LAKHATÁSI TÁMOGATÁS”  

A pályázat beérkezési határideje: 2020. december 15. 

5. 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. 

 
 

6. A pályázók kötelezettségei: 
 
A pályázó kötelessége a projekt programjain lehetősége szerint minél több alkalommal 
részt venni, azokon aktívan közreműködni. 

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

 
7. 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 adatlapon 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. 

 
 

8. 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, 2020. október 20. 

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

 jegyző                                                              polgármester 
 

 
 


