
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

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

2019. augusztus 1-től 2020. július 31-ig tartó ösztönző 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 lehetőség van arra, hogy az önkormányzat ösztönző támogatás 

keretében olyan fiatalokat támogasson, akik a településen lévő szakemberhiányt 

pótolják és segítik munkájukkal.  

A támogatás keretében  12 hónapon keresztül 4 fő részére 195.000,- Ft/ hó támogatási 

összeggel tudjuk támogatni a fiatalok letelepedését, itthon maradását.  

 

Jelen pályázati felhívás 2019. augusztus 1-től 2020. július 31-ig tartó ösztönző 

támogatásban történő részvételre vonatkozik.  

Pályázatot egy személy csak egyszer nyújthat be. 

Az ösztönző támogatás összege 195.000,- Ft/ hó.  

Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.  

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.  

A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül 

átutalásra.  

 

A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak 

az alábbi együttes feltételek:  
- Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Nyírbogáton él, vagy 

Nyírbogáton kíván letelepedni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az érintett 

nyírbogáti ingatlan tulajdonosától – amennyiben nem ő maga a tulajdonos – a lakcím 
létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be;  

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás keretében történő 
foglalkoztatás végéig, azaz 2020 július 31-ig) nem tölti be a 35. életévét;  

- az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél szükséges – hiányszakmára 
vonatkozó – szakképesítéssel rendelkezik;  

- vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Nyírbogáton marad az 

ösztönző támogatás kifizetését követő legalább 2 évig;  

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

és a projektben előírt más módon).  

 

A pályázó nyilatkozata, hogy aktív tagja valamelyik nyírbogáti közösségnek, fiatalként 

tesz a település jobbításáért, fejlesztéséért, közösségének épüléséért. (A pályázat 

elbírálásakor alapvető kritérium, hogy a pályázó aktív tagja legyen valamilyen 

nyírbogáti közösségnek, civil szervezetnek.) 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- e pályázati felhívás 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;  

- a pályázó részletes önéletrajza,  

- jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, e pályázati felhívás 2. melléklete szerinti 

nyilatkozat, illetve az azokat igazoló dokumentumok;  

- iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás;  

- Az önkormányzatnál, illetve valamelyik intézményénél a munkáltatóval fennálló 

munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére 

irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat;  

- a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás;  

- nyilatkozat a Nyírbogáton végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 5.  

A pályázat benyújtásának módja, helye:  
- Postai úton, a pályázatnak 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” megnevezést.  

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

Hunyadi u. 7.  

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 
A benyújtott pályázatok alapján összesítő táblázat készül.  

- A támogatás elbírálásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete  Szociális, Egészségügyi és Köznevelési Bizottsága előzetes véleménye 

alapján a Képviselő-testület – a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve – zárt ülésen dönt.  

- A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  

- A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  

- A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon – hirdetmény 

útján és az önkormányzat honlapján – közzéteszi.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15. 


