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1. Vezetői összefoglaló 

 

A Csongrád Városi Önkormányzat által benyújtott, és megvalósítás alatt álló EFOP – 1.5.3-

16-2017-00001 azonosító számú, „Tiszamenti virágzás 2” című projektünk céljai:  

• A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló 

ösztönző programok megvalósítása  

• A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-

piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének 

elősegítése  

• A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése  

• A vidék megtartó képességének erősítése 

• A célok megvalósítása érdekében a projekt keretében komplex intézkedési tervet 

valósítunk meg, melynek egyik eleme a humán közszolgáltatások terén jelentkező 

szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző program megvalósítása.  

 

A térségi humán szolgáltatások fejlesztésének garanciája a szolgáltatások működéséhez 

szükséges humán erőforrás biztosítása, ezért a projekt keretében a térség jövője 

szempontjából priorizált végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradását 

vagy a térségben történő letelepedését kívánják támogatni a konzorcium önkormányzati tagjai. 

A támogatást 18-35 év közötti, célterületen humán közszolgáltatásban dolgozó, vagy ezen 

ágazatokban  elhelyezkedést vállaló fiatal számára biztosítjuk 12 hónapon keresztül. 

 

A feltételrendszer figyelemmel van az EFOP-1.5.3-16-2017-00001 kódszámú pályázat 

vonatkozó rendelkezéseire, valamint olyan értékelési szempontrendszert tartalmaz, amely 

alapján megalapozottan eldönthető és kiválasztható az ösztönző támogatásban részesített 

fiatalok köre.  

  



2. A letelepedést és helyben maradást ösztönző támogatási rendszer 

bemutatása 

 

Az EFOP – 1.5.3-16-2017-00001 azonosító számú, „Tisza-menti virágzás 2” című projekt 

keretében Csongrád Városi Önkormányzat letelepedést és helyben maradást ösztönző 

támogatás vonatkozásában pályázatot hirdet.  

Az önkormányzat helyi munkavállalást ösztönző támogatás keretében olyan humán 

közszolgáltatásban dolgozó, vagy ott elhelyezkedni kívánó 18 – 35 év közötti pályázókat 

kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal. Ennek 

érdekében helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatást biztosít a pályázaton 

nyertes, helyben – azaz Csongrád közigazgatási területén – élő, vagy itt letelepedni kívánó 

fiatal szakemberek számára. A Pályázati Felhívást és annak mellékleteit Csongrád Városi 

Önkormányzat Képviselő – testülete fogadja el. A pályázattal kapcsolatos teljes eljárást a 

Csongrád Városi Önkormányzat mellett működő pénzügyekért felelős bizottság bonyolítja le 

és koordinálja. (Pályázati kiírás megjelentetése, pályázati eljárás lefolytatása, döntés) 

 

3. Támogatás feltételei, pályázók köre 

 

A letelepedést ösztönző támogatás pályázat útján nyerhető el. Az ösztönző támogatás 

igénybevételének feltétele, hogy a pályázó olyan szolgáltatási ágazatban dolgozzon mely a 2. 

sz. mellékletében meghatározásra került, továbbá Csongrád városában állandó vagy 

ideiglenes lakcímmel rendelkezzen vagy vállalja, hogy az ösztönző támogatás kezdetének 

időpontjától már csongrádi lakcímmel fog rendelkezni és Csongrád közigazgatási területén 

működő munkáltatónál humán közszolgáltatások nyújtására irányuló munkakörben 

foglalkoztatási viszonnyal rendelkezik vagy fog rendelkezni a támogatás szerződés 

megkötésének időpontjától, illetve  egyéni vállalkozói tevékenységet folytat vagy fog folytatni 

a fenti időponttól a pályázati kiírással érintett humán közszolgáltatásban. 

 

A pályázatban való részvételhez alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:  

1. A pályázata benyújtásakor érettségivel vagy érettségire épülő szakképesítéssel vagy 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 

2. A pályázata benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, de a 36. életévét még nem.  

3. Foglalkoztatási vagy vállalkozási jogviszonnyal, illetve erre irányuló munkáltatói 

szándéknyilatkozattal rendelkezzen 

4. Vállalja, hogy a támogatás folyósítását követő 6. hónap végéig a támogatási 

szerződésben meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz. (lakcíme a támogatási 



szerződés lejártát követő 6. hónap végéig Csongrád közigazgatási területén belül lesz, 

illetve csongrádi illetőségű humán közszolgáltatónál munkaviszonnyal rendelkezik. ) 

5. Csongrád közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik vagy 

rendelkezni fog a támogatási szerződés megkötéséig  

6. Önálló háztartásban él (nem szülőkkel), vagy az önálló háztartás létrehozását a 

támogatási szerződés megkötését követő 3 hónap végéig vállalja  

7. Vállalja, hogy az EFOP – 1.5.3-16-2017-00001 vagy az EFOP-3.9.2-16-2017-00005 

kódszámú projektek keretében szervezett képzések közül, minimum 2 db képzésen 

részt vesz 

8. Vállalja, hogy az EFOP – 1.5.3-16-2017-00001 kódszámú projekt rendezvényein, 

programjain, fórumain aktívan részt vesz, továbbá egyéb közösségi önkéntes célú 

tevékenységeken részt vesz 

9. Vállalja, hogy a támogatási időszak alatt negyedéves rendszerességgel a kifizetett 

közüzemi számláinak befizetését és/vagy az albérleti költségeinek megfizetését 

igazolja a Támogató felé.   

 

A felhívásra nem jogosult pályázatot benyújtani: 

• A projektet megvalósító Csongrád Városi Önkormányzat vezető tisztségviselői, 

valamint Csongrád Városi Önkormányzat vezető tisztségviselőnek Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli 

hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.   

• A pályázati eljárást lefolytató felelős bizottság tagjai, valamint az előbbiek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli 

hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.   

 

4. A pályázattal elnyerhető támogatás 

A helyi munkavállalást ösztönző támogatás összege havi bruttó 80.000 Ft/fő/hó (azaz bruttó 

nyolcvanezer Ft/fő/hó), mely legfeljebb 12 hónap időtartamig adható 6 fő munkavállaló 

csongrádi letelepedésének ösztönzésére, valamint 3 fő Csongrádon dolgozó helyben 

maradásának megsegítésére, összesen 9 fő részére. A letelepedési támogatás azon 

személyek számára is adható, akik munkaviszonyt vagy/és lakcímet a pályázati felhívás 

megjelenését megelőző 3 hónapon belül létesítettek a településen. Ezen időtartalom túli 

munkaviszony vagy lakcím létesítése esetén már helyben maradást ösztönző célzattal adható 

támogatás.  

 



5. Pályázat tartalmi elemei, a benyújtandó iratok jegyzéke 

1. Kitöltött, aláírt pályázati adatlap, és hozzá kapcsolódó nyilatkozat (pályázati felhívás 

1.sz. melléklet) 

2. Aláírt részletes önéletrajz 

3. Aláírt motivációs levél 

4. Iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás másolata 

5. Csongrádi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, 

kinevezés, megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói 

szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány másolata  

6. Nyilatkozat a Csongrád városában végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról 

(önkéntes munka végezhető csongrádi székhelyű intézménynél, civil szervezetnél, 

egyházi intézménynél egyaránt) 

7. Személyazonosító igazolvány, lakcímét igazoló igazolvány másolata 

8. Nyilatkozat arról, hogy az EFOP – 1.5.3-16-2017-00001 vagy az EFOP-3.9.2-16-2017-

00005 kódszámú projektek keretében szervezett képzések közül minimum 2 db 

képzésen részt kíván venni 

9. Nyilatkozat kizáró okokról 

10. Jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok 

másolatai 

11. Nyilatkozat arról, hogy az ösztönző támogatás folyósításának időpontjától már 

csongrádi lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) fog rendelkezni. (Nem Csongrádon élő 

jelentkezők esetében releváns) 

12. Nyilatkozat arról, hogy önálló háztartást alapít a Támogatási Szerződést megkötésétől 

számított legkésőbb 3 hónapon belül. (amennyiben releváns)  

 

Nem kötelezően benyújtandó melléklet: 

 A pályázó munkahelyének ajánlása 

 

 

6. Hiánypótlás  

NEM hiánypótolható jogosultsági kritériumok: 

• a pályázat a benyújtási határidőt követően kerül benyújtásra 

• a pályázatot nem a felhívásban megadott címre nyújtják be 

• a pályázó nem tartozik a felhívás szerint meghatározott jogosultsági körbe 

• a pályázatot nem a megadott adatlapokon töltötték ki, a kitöltés nyelve nem magyar 



• a pályázatot nem a pályázó írta alá 

 

A fentieken kívül eső kritériumok hiánypótlására szólíthat fel egyszeri alkalommal a 

Támogató 5 napos határidő kitűzésével. Amennyiben határidőre nem teljesítette a pályázó a 

hiánypótlást, úgy a pályázat nem felel meg a kritériumoknak és pontozása, értékelésre nem 

nyújtható be a Bizottság részére, így a pályázat érvénytelen, értékelésre nem terjeszthető elő. 

Az érvénytelenség okáról írásban tájékoztatja a Támogató a Pályázót. A hiánypótlás 

határidőre történő teljesítése esetén a Támogató újból megvizsgálja a jogosultsági 

kritériumokat. Amennyiben indokolt, egyszeri alkalommal a hiánypótlás teljesítését követően 

Támogató tisztázó kérdést tehet fel a Pályázó részére. Ezen eljárási cselekményeket 

követően, ha a pályázati kiírásnak megfelel az adott pályázat, úgy az tartalmi értékelésre 

bocsájtható. 

 

7. Pályázat benyújtásának határideje 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019.09.20. 16.00 óra. A benyújtott pályázatokról 

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete mellett működő Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága dönt az értékelései pontrendszer alapján. A letelepedést és 

helyben maradást ösztönző támogatási rendszerhez kapcsolódó értékelési pontrendszer a 

pályázati adatlap részét képezi.  

 

8. A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatot Csongrád Városi Önkormányzat címezve, a Tisza-menti virágzás 2 

munkacsoportjához, (Egészségpont - 6640 Csongrád, Kereszt tér 1. szám), a pályázati kiírás 

mellékletét képező formanyomtatványon (1 példányban), azok mellékleteivel személyesen 

vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a 

határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Kérjük a borítékra ráírni: EFOP 

– 1.5.3-16-2017-00001 „Letelepedést és helyben maradást ösztönző támogatás 2019.” 

 

9. Egyéb információ 

A támogatás elbírálásáról Csongrád Városi Önkormányzat mellett működő Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása az értékelési 

pontrendszer szerint, pontszámok alapján történik. A bírálati eljárás során a bizottság az elért 

pontszámok alapján sorrendet állít fel. A döntés során sorrendben a legmagasabb pontot elért 

pályázók kerülnek támogatásra a keretlétszám erejéig. A Bizottság döntése ellen 



fellebbezésnek helye nincs. A Bizottság döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A 

pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján, a projekt aloldalán közzéteszi. 

A letelepedést és helyben maradást ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási 

szerződés megkötése. A nyertes pályázó a támogatási szerződést a döntésről szóló értesítés 

kézhezvételét követő 5 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a 

támogatói döntés érvényét veszti.  

 

Támogató elérhetősége:  

Amennyiben további információra van szüksége a tiszavirag2@csongrad.hu email címre 

írásban tudja jelezni. A Támogató az írásban beérkezett kérdéseket a beérkezéstől számított 

3 munkanapon belül megválaszolja.  

10. Értékelési pontrendszer 
 

Letelepedési és helyben maradást ösztönző támogatásra kiírt pályázat értékelési szempontjai: 

 Értékelési szempont Pontozás 
Maximális 

pontszám 

1 Lakcím  10 pont 

 

Pályázó Csongrádon állandó lakcímmel nem 

rendelkezik, de vállalja, hogy az ösztönző támogatás 

kezdetének időpontjától már csongrádi lakcímmel 

fog rendelkezni. 10 pont 

 

Pályázó Csongrád városában állandó/ideiglenes 

lakcímmel rendelkezik  9 pont 

2 Iskolai végzettség  20 pont 

 

Pályázó felsőfokú végzettségű  20 pont  

Pályázó érettségire épülő szakképesítéssel 

rendelkezik, vagy annak megszerzésére irányuló 

iskolai tanulmányokat folytat 15 pont  

Pályázó érettségivel rendelkezik 10 pont  

3.  Pályázó életkora   10 pont  

 30 év alatti  10 pont  

 30 és 35 év közötti  5 pont   

4.  
Munkaszerződés, hallgatói jogviszony, 

vállalkozás időtartam a pályázó vonatkozásában  10 pont 

 Pályázó munkaszerződése határozatlan időtartamú 10 pont  

mailto:tiszavirag2@csongrad.hu


Pályázó munkaszerződése határozott időtartamú, 

minimum 2 évre szól 6 pont 

Pályázó munkaszerződése határozott időtartamú, 

minimum 1 évre szól 3 pont 

Pályázó munkaszerződése határozott 1 évnél 

kevesebb időtartamra szól 1 pont 

Pályázó legalább 2 éve egyéni vállalkozói 

tevékenységet végez 10 pont 

Pályázó munkáltatói szándéknyilatkozattal 

rendelkezik határozatlan időtartamú foglalkoztatásra 

vonatkozóan 8 pont 

5.  

Pályázó a támogatói döntést követően végez 

önkéntes munkát Csongrád városában és ezt 

nyilatkozat formában megerősíti   10 pont 

 

Pályázó 40 óra önkéntes munkát vállal a támogatás 

időtartama alatt 10 pont  

Pályázó 30 óra önkéntes munkát vállal a támogatás 

időtartama alatt 6 pont   

Pályázó 20 óra önkéntes munkát vállal a támogatás 

időtartama alatt 2 pont  

6.  Pályázó jövedelmi helyzete  20 pont 

 

Pályázó nettó jövedelme a 2019.évi garantált 

bérminimum nettó összegének 100 %- és 150 %-a 

között van (2019-ben a garantált bérminimum nettó 

összege: 129.675 Ft) 20 pont 

 

Pályázó nettó jövedelme a 2019.évi garantált 

bérminimum nettó összegének 151 %- és 180 %-a 

között van  15 pont 

Pályázó nettó jövedelme a 2019.évi garantált 

bérminimum nettó összegének 181 %- és 200 %-a 

között van  10 pont 

Pályázó nettó jövedelme a 2019.évi garantált 

bérminimum nettó összegének 200 %-a felett van 5 pont 

8.  Motivációs levél értékelése  20 pont 



 

Pályázó jövőképe, lakhatással, megélhetéssel, 

családalapítással kapcsolatos jövőbeli tervei, a város 

szerepe a pályázó életében.  0-20 pont  

Mindösszesen pontszám  100 pont 

 

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Pályázónak az 

összpontszám 60%-át, azaz 60 pontot el kell érnie, továbbá a motivációs levélre adható 

maximális 20 ponton belül is el kell érnie minimum 10 pontot. Ellenkező esetben a beadott 

kérelem/pályázat nem támogatható. Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az előbbiekben 

meghatározott pontszám elérése nem jár automatikus támogatással. Pontegyenlőség esetén 

sorsolás útján választja ki Kiíró a nyertes pályázatokat.  

 


