
Izsák Város Polgármesterétől 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. augusztus 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Város Önkormányzatával sikeres 

pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati felhívásra. 

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki 

térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda 

költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Pályázó 

önkormányzatok évek óta igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely 

hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi 

adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez. 

 

Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az 

alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg: 

- önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit; 

- a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönző 

rendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását. 

 

A pályázat megvalósítása az ütemtervek szerint halad, a szakértőkkel együtt kidolgozásra került, egy 

helyi ösztönző rendszer, mely tartalmazza a helyi lakhatás támogatását, valamint a helyi fiatalok 

képzési támogatását és nagycsaládosok támogatását is tartalmazza.   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A benyújtott tervezet a hatályos támogatási szerződés és a jogszabályok alapján készült, kérem ennek 

megvitatását és jóváhagyását.  

Izsák, 2019. augusztus 21. 

 

Mondok József 

polgármester 

  

 



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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…../2019. (……) önkormányzati rendelete 
 

Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző 
támogatásról 

 
 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 

(1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Izsák Város Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014 (XII.4.) önkormányzati rendeletében biztosított – 

véleményezési jogkörében eljáró Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Közművelődési- 

Oktatási és Sportbizottság és Egészségügyi és Szociális Bizottság – véleményének kikérésével – a 

következőket rendeli el: 
 

 

I. FEJEZET 

1.   Általános rendelkezések 
 

 
 

1. § 

A rendelet célja az Esély otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00015) elnevezésű pályázat keretében 

biztosított ösztönző támogatások feltételrendszerének meghatározása. Az önkormányzat célja, hogy a 

város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel 

rendelkező személyek városba történő letelepedését támogassa. 
 

2. § 

 

E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 35 év közötti személyekre, akik e rendelet szerinti 

izsáki lakcímmel rendelkeznek, vagy Izsákra kívánnak költözni és a Izsák Város közigazgatási  

területén  működő  munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni,  illetve  Izsák Város közigazgatási 

területén működnek vállalkozóként. 
 

3. § 
 

 E rendelet alkalmazásában: 

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 

rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya, 

 

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel 

létrejött jogviszony, 

3. hiányszakma: Ács, Asztalos, Épület- és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Gazda, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Gyakorló mentőápoló, 

Hegesztő, Ipari gépész, Kőműves, Magasépítő technikus, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, 

Pék, Szerszámkészítő, Szociális gondozó és ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Virágkötő 

és virágkereskedő 

4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli 

rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő és a testvér; 

5. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen 

végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való 

részvétel. 



 

4. § 

 

(1) Az ösztönző támogatások csak az 1. § - ban megjelölt pályázat keretösszegéből az adott 

támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósíthatóak. 

(2) Azon pályázók, akik az „ A” típusú pályázati körben tartaléklistára kerülnek, módjukban áll a 

„B” típusú és a ,,C” pályázatok is jelentkezni. 

(3) A projektben egyszerre csak egy ösztönzőben részesülhet a pályázó. 

(4) Egy háztartásban élők csak egy pályázatot nyújthatnak be.  

(5) Abban az esetben, ha az ösztönző támogatásokra kiírt pályázat eredménytelen, vagy a beadott 

pályázatok alapján a támogatás keretösszege nem kerül kimerítésre, a pályázatot újból ki kell írni 

azzal, hogy a rendeletben szereplő támogatások időtartama, illetve a pályázat megjelentetésének, 

benyújtásának, elbírálásának határideje értelemszerűen igazodik a szükségessé váló újbóli kiírás 

időpontjához. 

(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki - vagy a vele egy háztartásban élő, illetve 

vele együtt költöző személy - a döntéshozó képviselő-testület tagja, illetve a döntéshozó képviselő-

testület tagjának közeli hozzátartozója. 

(7) Az pályázat keretében ösztöndíj támogatásban összesen 15 fő részesülhet, a jelenlegi források 

alapján.  
 
 

2. A pályázatok elbírálásának rendje 
 

5.§ 

 

(1) A pályázatok elbírálása pályázatonként a rendelet 1-3 mellékleteiben meghatározott 

értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes 

pontszámai alapján összesítő táblázat készül.  A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 

(2) A támogatás elbírálásáról az Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Közművelődési- 

Oktatási és Sportbizottság és Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleményezése alapján a 

képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. 

(3) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(4) A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  A pályázatok eredményét 

az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi. 
 
 

3.   A támogatási szerződés tartalmi elemei 
 

 

6. § 

 

A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen: 

 

a) A támogatott kötelezettségvállalása, hogy izsáki lakcímét, életvitelszerű izsáki tartózkodását, 

valamint a izsáki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való jogviszonyát a támogatás 

nyújtását követő minimum 1 évig fenntartja, illetve vállalkozását működteti. 

b) A támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó 

feltételeket megszegi, - (így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; 

munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e 

rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét Izsákon; a 

pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet 

nem végzi) - a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk.6:48.§ (1) bekezdése szerinti 

kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizeti. 
 

 
7.  § 



 

(1)  Az ösztönző támogatások folyósításának feltétele a támogatási, illetve bérleti szerződés 

megkötése. 
 

(2) A pénzbeli támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra.  
 

II. FEJEZET  

 

4. Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással 

(„A” típusú pályázat) 

8.§. 

 

Az önkormányzat az Esély otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi 

feltételek szerint hasznosítja: 
 

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 24 hónapon keresztül lehet lakója a projekt 

keretében felújított ingatlannak. 

b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a 

bérlőt terheli.   

c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától 

számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít. 
 

9. § 

(1) A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:  

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is (a 

pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. 

életévét). 

b) Izsáki lakcímmel rendelkezik, vagy Izsákra kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot nyújt be). 

c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy izsáki székhelyű, vagy telephelyű 

munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy 

szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének 

megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy izsáki székhelyű, vagy telephelyű 

vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez. 

d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban 

részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Izsák város területén. 

e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, 

lakcímmel rendelkezve Izsákon marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig. 

f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú 

megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a 

szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti. 

g) A pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló 

ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben. 

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások: 

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap, 

b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok), 

c) a pályázó részletes önéletrajza, 

d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat, 

e) Izsák Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói 

szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány, 



f) nyilatkozat a Izsákon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél 5. 

melléklet), 

g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem 

áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is 

szükséges 7. melléklet), 

h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy 

vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló 

ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (8. melléklet). 

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:  

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, 

közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy 

együtt kívánnak költözni az ingatlanba, 

b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás, 

c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 

d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási 

intézmény által kiállított igazolás, 

e) korábbi munkaviszony igazolása, 

f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás. 

 

10. § 

 

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 

2019. augusztus 28. napjáig hirdeti meg Izsák város honlapján, illetve a helyben szokásos módon. 

(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 17.  

(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 24. 

(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10 nap. 

(5) A támogatás keretében 4 lakás kerül bérbeadásra maximum 24 hónap időtartamig. 

 
 

5. Képzési támogatás ,,Izsákot választom” pályázat 

 

(„B” típusú pályázat) 
 

11.  § 

 

(1)  A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes 

feltételek: 

a) aki izsáki lakcímmel rendelkezik és életvitel szerűen Izsákon él, vagy Izsákra kíván költözni és a 

pályázat benyújtásával egyidejűleg az új izsáki lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan 

tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be, 

b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire 

épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat, 

c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig 

nem tölti be a 35. életévét, 

d) vállalja, hogy Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy 

folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig, 

e) vállalja, hogy életvitel szerűen, lakcímmel rendelkezve Izsákon marad a képzés befejezését 

követő minimum 1 évig, 
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban önkéntes tevékenységek vállalásával és egyéb más módon 

aktívan részt vesz. 
 

(2)  A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások: 
a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap, 
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok), 



c) a pályázó részletes önéletrajza, 

d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat 
e) nyilatkozat a Izsákon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél), 

f)  nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll 
közeli hozzátartozói viszonyban, 

g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás. 
 

(5) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:  
a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél, 
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás, 
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói 

igazolvány. 

12. § 

 

(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 28. 

napjáig hirdeti meg Izsák  város honlapján, illetve a helyben szokásos módon. 

(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 17.  

(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 24. 

(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10 nap. 

(5) A képzési támogatás összege 72.000.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 20 hónap. 

 
 

6. Támogatás kisgyermekes családok számára 

(„C” típusú pályázat) 

13. § 

(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Izsákon.  

(2) A támogatás keretében Izsák Város Önkormányzata 20 hónapon keresztül 72.000 Ft/hó 

támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt 

és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Izsákon maradnak és legalább 

a szülők egyike Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat 

vállalkozói tevékenységet. 

14.  § 

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes 

feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet): 

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 

18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét), 

b)  a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a 

meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,  

c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Izsákon lakcímmel rendelkezik, vagy Izsákra kíván 

költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be), 

d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A 

támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes 

tevékenység végzése Izsákon. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre. 

e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt 

követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Izsákon maradnak. 

f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Izsák Város 

közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási 

tevékenységét Izsák Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt 

és azt követően legalább 1 évig. 

 



(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:  

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap, 

b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok), 

c) a pályázó részletes önéletrajza, 

d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat, 

e) izsáki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói 

szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány, 

f) nyilatkozat Izsákon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél), 

g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem 

áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges), 

h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 

vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról. 

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:  

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási 

intézmény által kiállított igazolás, 

b) korábbi munkaviszony igazolása, 

c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás. 

 

15. § 

 

 (1) A kisgyermekes családok támogatására vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. 

28. napjáig hirdeti meg Izsák város honlapján, illetve a helyben szokásos módon. 

(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 17. 

(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 24. 

(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10. nap. 

(5) A támogatás összege 72.000.- Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap. 

 

7. Záró rendelkezések 
 

 

16. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet 2021. augusztus 31. napján hatályát veszti. 

 

 

Izsák, 2019. …………………. 

 

 

 

   Mondok József                                                                Bak Nándor 

      polgármester                                                                   jegyző 

 

…../2019. (……) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

„A” típusú pályázati kiírás – Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással – elbírálás 

szempontjai 



 

Értékelési szempontok Maximálisan 

adható pontszám 

1. Szociális helyzet max. 50 pont 

1.1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi bruttó 

jövedelme: 

 

 nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó 

összegét 

15 

 a mindenkori minimálbér bruttó összegének 100 - 

150 % között van 

10 

1.2. Eltartott gyermekek száma:  

 1 eltartott gyermek  10 

 2 eltartott gyermek  

 

20 

 3 vagy több eltartott gyermek 

 

30 

2. iskolai végzettség értékelése max. 50 pont 

2.1.  felsőfokú végzettség megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat 

 

 

25 

 érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat 

folytat 

 

15 

 szakképzés vagy érettségi megléte 

 

10 

2.2 munka mellett szakképesítés megszerzésére iskolai 

rendszerben esti/levelező jogviszonyban 

tanulmányokat folytat 

10 

2.3. 353/2017. (XI.29) Korm. rendelet 5. melléklet 

szerinti, Bács-Kiskun megyére vonatkozó 

hiányszakmával rendelkezik * 

30 



3. Foglalkoztatottság időtartama max. 10 pont 

 A pályázat benyújtásakor legalább 1éve bejelentett 

munkahellyel rendelkezik 

5 

 A pályázat benyújtásakor legalább 3 éve bejelentett 

munkahellyel rendelkezik 

10 

4. együttköltöző személyek száma: max. 20 pont 

 házastárssal vagy élettárssal és gyermekkel költözés 

esetén 

20 

 házastárssal vagy élettárssal való, továbbá 

élettársnak nem minősülő párjával együtt költöző 

személyek költözés esetén 

10 

5. Egyéb szempontok:  max. 30 pont 

5.1. a pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett 

önkéntes munkát 

10 

5.2. Meglévő lakáscélú megtakarítás 

 

10 

5.3. a pályázó közfeladatot ellátó személy 10 

   

6. Motivációs levél értékelése**:  

 

max. 20 pont 

Összesen:  

 

max. 180 pont 

 

* Ács, Asztalos, Épület- és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Gazda, Gépgyártás-technológiai 

technikus, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Gyakorló mentőápoló, Hegesztő, Ipari gépész, Kőműves, 

Magasépítő technikus, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, Pék, Szerszámkészítő, Szociális gondozó és 

ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Virágkötő és virágkereskedő 

** . sz. melléklet szerint 



 

…../2019. (……) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 

,,B” típusú pályázati kiírás – ,,Izsákot választom” pályázat elbírálási szempontjai 

 

Értékelési szempontok Maximálisan 

adható pontszám 

1. Szociális helyzet max. 50 pont 

1.1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi bruttó 

jövedelme: 

 

 nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó 

összegét 

20 

 a mindenkori minimálbér bruttó összegének 100 - 

150 % között van 

10 

1.2. Eltartott gyermekek száma:  

 1 eltartott gyermek 

 

10 

 2 eltartott gyermek  

 

20 

 3 vagy több eltartott gyermek 

 

30 

2. iskolai végzettség értékelése max. 45 pont 

2.1.  felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló 

tanulmányokat folytat 

 

 

25 

 érettségire épülő szakképesítés megszerzésére 

irányuló iskolai tanulmányokat folytat 

 

20 

 középfokú szakképesítés megszerzésére irányuló 

tanulmányokat folytat 

 

15 



2.2. 353/2017. (XI.29) Korm. rendelet 5. melléklet 

szerinti, Bács-Kiskun megyére vonatkozó 

hiányszakmára irányuló képzést végez * 

30 

3. Egyéb szempontok:  max. 40 pont 

3.1. A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett 

önkéntes munkát 

10 

3.2. Duális képzésben folytatja tanulmányait 10 

3.3 Munka mellett folytat szakképesítés megszerzésére 

iskolai rendszerben esti/levelező jogviszonyban 

tanulmányokat  

10 

3.4. közfeladatot ellátó személy 10 

4. Motivációs levél értékelése**:  

 

20 pont 

Összesen:  

 

max. 155 pont 

 

* Ács, Asztalos, Épület- és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Gazda, Gépgyártás-technológiai 

technikus, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Gyakorló mentőápoló, Hegesztő, Ipari gépész, Kőműves, 

Magasépítő technikus, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, Pék, Szerszámkészítő, Szociális gondozó és 

ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Virágkötő és virágkereskedő 

** . sz. melléklet szerint 



 

…../2019. (……) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

„C” típusú pályázati kiírás – Támogatás kisgyermekes családok számára  – elbírálás 

szempontjai 

 

Értékelési szempontok Maximálisan 

adható pontszám 

1. Szociális helyzet max. 50 pont 

1.1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi bruttó 

jövedelme: 

 

 nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó 

összegét 

20 

 a mindenkori minimálbér bruttó összegének 100 - 

150 % között van 

10 

1.2. Eltartott gyermekek száma:  

 1 eltartott gyermek 

 

10 

 2 eltartott gyermek  

 

20 

 3 vagy több eltartott gyermek 

 

30 

2. iskolai végzettség értékelése max. 45 pont 

2.1.  felsőfokú végzettség megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása 

legalább az egyik szülő részéről 

 

 

25 

 érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló iskolai tanulmányok 

folytatása legalább az egyik szülő részéről 

 

15 

 szakképzés vagy érettségi megléte legalább az 

egyik szülő részéről 

15 



 

 

2.3. legalább az egyik szülő a 353/2017. (XI.29) Korm. 

rendelet 5. melléklet szerinti, Bács-Kiskun megyére 

vonatkozó hiányszakmával rendelkezik * 

30 

3. Foglalkoztatottság időtartama max. 20 pont 

 A pályázat benyújtásakor az egyik szülő legalább 1 

év bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik 

5 

 A pályázat benyújtásakor mindkét szülő legalább 1 

év bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik 

10 

 A pályázat benyújtásakor az egyik szülő legalább 3 

év bejelentett munkahellyel rendelkezik 

15 

 A pályázat benyújtásakor mindkét szülő legalább 3 

év bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik 

20 

4. Egyéb szempontok:  max. 20 pont 

4.1. a pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett 

önkéntes munkát 

10 

4.2. közfeladatot ellátó személy 15 

5. Motivációs levél értékelése**:  max. 20 pont 

Összesen:  

 

max. 155 pont 

 

* Ács, Asztalos, Épület- és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Gazda, Gépgyártás-technológiai 

technikus, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Gyakorló mentőápoló, Hegesztő, Ipari gépész, Kőműves, 

Magasépítő technikus, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, Pék, Szerszámkészítő, Szociális gondozó és 

ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Virágkötő és virágkereskedő 

** . sz. melléklet szerint 



…../2019. (……) önkormányzati rendelet 4. melléklete 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA ÉS EGYÉB ÖSZTÖNZŐKRE IRÁNYULÓ 

PÁLYÁZATOK 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A pályázatot az alábbi ösztönző támogatásra kívánom benyújtani: 

(Kérjük aláhúzni, és a kategória mellett megadni azt, hogy több pályázat esetén milyen 

sorrendben kéri azok elbírálását. Amennyiben egyik kategóriában nyertesnek minősül, a 

többi pályázat automatikusan elutasításra kerül.)  

Pályázati kategória Sorrend 

A” típusú pályázati kiírás – Lakhatási támogatás, lakáscélú 

megtakarítással 

 

„,,B” típusú pályázati kiírás – ,,Izsákot választom” pályázat   

„C” típusú pályázati kiírás – Támogatás kisgyermekes családok 

számára 

 

Pályázó adatai: 

Név: 

Születési név: 

Születési idő: Születési hely: 

Anyja neve: Családi állapot: 

Lakcím: Telefon: 

E-mail: 

Levelezési cím: 

Adóazonosító jel: TAJ szám: 

Végzettség (intézmény,kar,szak) 

Munkahely neve, címe: 

Foglalkozás, beosztás: 

Hallgatóknál intézmény, kar,szak, évfolyam: 

Számlaszám: 

A pályázat mellé csatolandó mellékletek listáját pályázatonként a rendelet tartalmazza 

Dátum:        Aláírás   



 

…../2019. (……) önkormányzati rendelet 5. melléklete 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

NÉV: 

SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM: 

LAKCÍM: 

E-MAIL CÍM: 

 

 

 

Kérjük az alábbi kérdések kifejtését maximum 2 oldal terjedelemben! 

 

1. Miért szeret/szeretne Izsákon élni?  

 

2. Véleménye szerint Ön mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok letelepedjenek vagy helyben 

maradjanak Izsákon?  

 

3. Kérjük, ismertesse a projekt keretében közösségi célú, önkéntes tevékenység végzésére irányuló 

vállalásait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…../2019. (……) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

 

JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZETRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

I. Személyi adatok: 

 

1. A támogatást igénylő neve:  

....................................................................................................................................   

2. A támogatást igénylő lakóhelyének címe: 

....................................................................................................................................  

3. A támogatást igénylő tartózkodási helye: 

....................................................................................................................................  

4. A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 

 

.......................  fő 

5. ........................ A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:  

1. ................................................   

2. ................................................   

3. ................................................   

4. ................................................   

5. ................................................   

6. ................................................   

7. ................................................ …………………………………… 

II. Jövedelmi adatok (Forintban) 

Egy főre jutó családi nettó jövedelem: ………………….Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek 

Izsák,  

                                                                                                        

……………………………………………………………..  

                                                                                   a támogatást igénylő aláírása



 

A jövedelmek 

típusai 

 

 

Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók 

jövedelme 

 

Összesen 

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)  

1. Munkaviszonyból, és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

jövedelem 

Ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

         

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

 

         

3. táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 
 

         

4. Nyugellátás, és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

 

         

5. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 
 

         

6. Egyéb jövedelem 
 

         

7. Összes jövedelem 

 

         

 

VAGYONNYILATKOZAT 
 

I.) 

 

A) Személyi adatok  

1. A támogatást igénylő (pályázó) neve:  

.......................................................................................................................................................  

(Leánykori név is) ........................................................................................................................  

2. Anyja neve: ..............................................................................................................................  

3. Születési helye, ideje: ...............................................................................................................  

4. A támogatást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:  

.......................................................................................................................................................  



 

B) Vagyoni adatok  

 

I. Ingatlanok  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ................................. város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: ................... év  

Becsült forgalmi érték:* ........... Ft  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ........................ város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: .................... év  

Becsült forgalmi érték:* ............ Ft  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 1 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ........................  

címe: ......................... város/község  

........................... út/utca ........ hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,  

a szerzés ideje: ..................... év  

Becsült forgalmi érték:* ............. Ft  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

megnevezése: ......................................  

címe: ........................ város/község  

........................... út/utca ........ hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,  

a szerzés ideje: ...................... év  

Becsült forgalmi érték:* .............. Ft   

 

II. Egyéb vagyontárgyak  

1. Gépjármű:  

a) személygépkocsi:  

................ típus ......... rendszám  

a szerzés ideje: ........................  

Becsült forgalmi érték:** ............ Ft  

b) [2]tehergépjármű, autóbusz: .............. típus ............. rendszám  

a szerzés ideje: ..........................  

Becsült forgalmi érték:** .................. Ft  

 

2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

3. Készpénz összege:  

............................................ Ft  

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:  

................................... pénzintézet  



.............. betétkönyv száma ........ összeg  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

 

II. 

A) Személyi adatok  

1. A támogatást igénylő (pályázó) házastársának/élettársának neve:  

.......................................................................................................................................................  

(Leánykori név is) ........................................................................................................................  

2. Anyja neve: ..............................................................................................................................  

3. Születési helye, ideje: ...............................................................................................................  

4. A támogatást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:  

.......................................................................................................................................................  

 

B) Vagyoni adatok  

 

I. Ingatlanok  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ................................. város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: ................... év  

Becsült forgalmi érték:* ........... Ft  

 

A) Személyi adatok  

1. A támogatást igénylő neve:  

.......................................................................................................................................................  

(Leánykori név is) ........................................................................................................................  

2. Anyja neve: ..............................................................................................................................  

3. Születési helye, ideje: ...............................................................................................................  

4. A támogatást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:  

.......................................................................................................................................................  

 

B) Vagyoni adatok  

 

I. Ingatlanok  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ................................. város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: ................... év  

Becsült forgalmi érték:* ........... Ft  

  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.  

 

Izsák,       év            hónap          nap 

   

...................................................................  

          aláírás  

 



Megjegyzés:  

 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben 

a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 

vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.  

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell figyelembe 

venni.  

** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket 

kell feltüntetni. 

 



…../2019. (……) önkormányzati rendelet 7. melléklete 

 

N Y IL A T K O Z A T 

 

Alulírott 

Név: 

Születési név: 

Anyja lánykori neve: 

Születési hely és idő: 

Lakcím:  

az EFOP -1.2.11-16-2017-00015 Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő-, és életpálya 

tervezést segítő programja” ösztönző támogatására pályázó nyilatkozom, hogy Izsák Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem állok a Ptk. 8:1. (I) bekezdés I. pontja alapján 

közeli hozzátartozói viszonyban. 

 

 

Izsák,       év            hónap          nap 

 

 

   pályázó aláírása 



 

…../2019. (……) önkormányzati rendelet 8. melléklete 

 

 

N Y IL A T K O Z A T 

Alulírott 

Név:  

Születési név:  

Anyja lánykori neve:  

Születési hely és idő:  

Lakcím:  

az EFOP -1.2.11-16-2017-00015 Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő-, és életpálya 

tervezést segítő programja” ösztönző támogatására pályázó nyilatkozom, hogy sem én, sem a velem 

együtt költöző nem rendelkezik 25% tulajdoni hányadot meghaladóan  lakás vagy üdülő céljára 

szolgáló ingatlan tulajdonjogával. 

 

Izsák,       év            hónap          nap 

 

   pályázó aláírása 
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