
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Tokaj Város Önkormányzat 

Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ”" Jogosítvány megszerzésének támogatására 

 

Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ” 

ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 

alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal 

szakemberek városba történő letelepedésének támogatására. 

 

I. A Pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, 

valamint Tokajban lakcímmel rendelkeznek. 

 

II. A támogatás feltételei 

 

A jogosítvány megszerzésének támogatása pályázat útján nyerhető el. 

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

együttes feltételek: 

 

a) Tokajban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Tokajban él, 

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a jogosítvány megszerzéséig nem tölti be a 35. 

életévét, 

c) a tokaji járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval 

végzettségének megfelelő (hiányszakma) munkakörben munkaviszonyban, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy tokaji székhellyel vállalkozási 

tevékenységet végez, vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton 

felsőfokú, vagy érettségire  épülő szakképesítés (hiányszakma) megszerzésére irányuló iskolai 

tanulmányokat folytat, 

d) pályázat beadásáig a projekt programjaiban aktívan részt vett ( minimum 5 rendezvényen és 

10 önkéntes napon történő részvétel) és vállalja, hogy a támogatás megítélését követően is 

részt fog venni.  

 

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely 

tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van. 

A hiányszakma meghatározása megtalálható: Esély otthon - „TOKAJ, NÁLUNK JÓ”" 

ösztönző támogatásairól szóló 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § 3. pontjában.  
A Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezetek adatbázisa megtalálható a 

http://civil.info.hu/onkentesseg internetes oldalon. 

 

III. A pályázat tartalmi elemei:  

a) A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap, 

b) a pályázó részletes önéletrajza,  

c) a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

 ca) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti 

nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok, 

 cb) az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok 

másolata, 

 cc) tokaji járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval 

munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, 

 cd) a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási  intézmény által kiállított  

igazolás 

 ce)  személy azonosító igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány másolata 

cf) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló 

igazolás  



 cg) nyilatkozat a Tokajban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról,  

d) nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll 

közeli hozzátartozói viszonyban. 

 

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás 

A Jogosítvány megszerzésének támogatása keretében 200.000.- Ft támogatásban 

részesülhet a pályázó. 

 

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 15. 

 A pályázat elbírálásának határideje 2019. január 31. 

A Jogosítvány megszerzésének támogatása folyósításának feltétele a támogatási szerződés 

megkötése. 

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

 

A jogosítvány megszerzésének támogatása a szerződéskötést követő 10 napon belül kerül 

átutalásra.  

 

A pályázatot 1 eredeti példányban a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal (3910 Tokaj, 

Rákóczi út 54.) címére kell megküldeni vagy személyesen benyújtani a Hivatal iktatójában. A 

borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat az „Esély otthon„ Jogosítvány megszerzésének 

támogatására. 

 

VI.  Egyéb információk 

 

A támogatás elbírálásáról a Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság előzetes véleményezése 

alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. 

mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján 

történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az 

Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi. 

 

A pályázatról további információkat kaphat Tokaj Város Önkormányzat honlapján 

(http://www.tokaj.hu/esely-otthon-program/), Esély otthon program Tokaj Facebook elérhetőségen, az 

eselyotthon@tokaj.hu e-mail címen, vagy a 47/553-015 telefonszámon. 

  

http://www.tokaj.hu/esely-otthon-program/
mailto:eselyotthon@tokaj.hu


A jogosítvány megszerzésének támogatására kiírt pályázat értékelési 

szempontjai: 

 

 Értékelési szempont  
 

Adható maximális pontszám  
 

1 Szociális helyzet értékelése 

 

45 pont  

1.1 Az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

- a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó 

összegét  (2018-ban 91.770.- Ft)                  30 pont 

- a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem  

a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 

150 % között van                                         20 pont 

- a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem  

a mindenkori minimálbér nettó összegének 150 % - 

200% között                                                 10 pont 

30 pont  

1.2 Ha a pályázó eltartó:   

-1 gyermek esetén                                          5 pont  

- minden további gyermek esetén               5-5 pont 

15 pont  

2 A pályázó iskolai végzettsége alapján 

- felsőfokú végzettség megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat 

                                                                      20 pont 
- érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy 

annak megszerzésére irányuló iskolai 

tanulmányokat folytat                                   10 pont  

20 pont  

3 A pályázót foglalkoztató, vagy foglalkoztatni 

kívánó  munkáltató típusa alapján: 

 önkormányzati intézményben, vagy 

annak gazdasági társaságainál történő 

elhelyezkedés esetén                                                            

20 pont  

  állami fenntartású szervezetnél 

történő elhelyezkedés esetén                                    

15 pont 

 versenyszférában történő 

elhelyezkedés esetén                                                   

10 pont  

20 pont  

4 Előnyt jelentő szempontok: 

  

20 pont  

4.1 A pályázat benyújtása előtt  a pályázó 

végzett e  önkéntes munkát :  

 igen                                                     

5 pont  

 nem                                                     

5 pont  



0 pont  

 

4.2 Sikeres pályázat esetén a Tokajban végezni kívánt 

önkéntes munkára tett vállalás: 

 30 önkéntes nap                                

15 pont 

 20 önkéntes nap                                

10 pont 

 10 önkéntes nap                                  

5 pont  

15 pont  

5 Jogosítvány megszerzésének támogatása 

vonatkozásában kiegészítő szempont  

45 pont  

5.1 A pályázó a pályázat beadásáig a projektben 

aktívan részt vett 

 - minimum 7 rendezvényen és 14 önkéntes napon 

vett részt                                                        15 pont  

-  minimum 6 rendezvényen és 12 önkéntes napon 

vett részt                                                        10 pont  

- minimum 5 rendezvényen és 10 önkéntes napon 

vett részt                                                          5 pont  

15 pont  

5.2. A pályázó jövőképe 

Lakhatással, megélhetéssel, családalapítással 

kapcsolatos jövőbeli tervei, Tokaj szerepe a 

pályázó életében                                        0-30 pont 

30 pont 

 Mindösszesen jogosítvány megszerzésének 

támogatása esetén 

150 pont 

 

 


