
 

1. melléklet a 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

„Esély Otthon”  

EFOP-1.2.11-16-2017-00013  

„Hernádnémeti Nagyközség népességmegtartó képességének javítása” 

Igényelt támogatás:   Lakhatási támogatás  /  Ösztönző támogatás  
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Pályázó adatai: 

Név: 

Születési név: Állampolgárság: 

Születési idő: Születési hely: 

Anyja neve: 

Lakcím: Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Levelezési cím: Telefon: 

Adóazonosító jel/adószám: TAJ szám: 

Ösztönző támogatás igénylése esetén számlaszám: 

 

 

 

 

Végzettség, folyamatban lévő tanulmány(intézmény,kar, szak): 

Munkahely neve: 

Munkahely címe: 

Foglalkozás, beosztás: 



 

Lakhatási támogatás igénylése esetén: a pályázóval együtt költöző személyek: 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

 



 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat, melyek az értékelési 
szempontokat támasztják alá: 

 

Lakhatási támogatás igénylése esetén 

1. foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentumok; 

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, illetve 

annak igazolására szolgáló dokumentumok; 

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

intézmény által kiállított igazolás; 

4. házassági anyakönyvi kivonat, vagy nyilatkozat élettársi kapcsolatról, a pályázó 

gyermekének születési anyakönyvi kivonata; 

5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személyek a lakásba költözés 

időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek; 

6. nyilatkozat, arról hogy pályázó vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve 

Hernádnémetiben lakik a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig; 

7. nyilatkozat az önkéntes munkára tett vállalásról; 

8. nyilatkozat, hogy a pályázó a képviselő-testületi tagjával nem áll közeli hozzátartozói 

viszonyban; 

9. nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájáruláshoz. 

 

Ösztönző támogatás igénylése esetén 
1. foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentumok; 

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, illetve 

annak igazolására szolgáló dokumentumok; 

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

intézmény által kiállított igazolás; 

4. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata; 

5. lakcímkártya, mely igazolja, hogy a pályázó Hernádnémetiben állandó lakóhellyel 

rendelkezik; 

6. nyilatkozat az önkéntes munkára tett vállalásról; 

7. nyilatkozat, hogy a pályázó a képviselő-testületi tagjával nem áll közeli hozzátartozói 

viszonyban; 

8. nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájáruláshoz. 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ………………………… 

 

 

      …………………….…………………… 
a támogatást igénylő, aláírása 

 

 



2. melléklet a 7/2020. (XI. 6.) önkormányzat rendelethez 

A pályázatok értékelési szempontjai: 

 Értékelési szempont Adható maximális 

pontszám 

1. Szociális helyzet értékelése 65 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:   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 151 % -200% 

között van:          10 pont 

 

30 pont 

1.2 A pályázó, ha eltartó:   

- gyermekenként              5 pont, de legfeljebb 15 pont 

 

15 pont 

1.3. A pályázó iskolai végzettsége alapján 

- felsőfokú végzettség megléte, vagy annak megszerzésére 
irányuló tanulmányokat folytat:     20 pont  
 
- középfokú (érettségi vizsgát adó) szakképesítés megléte, 

vagy annak megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat 

folytat:                                          10 pont 

20 pont 

2. A pályázó munkaviszonyának, hallgatói jogviszonyának 

értékelése 

10 pont 

3. Előnyt jelentő szempontok: 45 pont 

3.1 A pályázat benyújtása előtt részt vett az „Esély Otthon” 
pályázati programban                  15 pont 
 

15 pont 

3.2 A pályázó életkora: 
 
30 év alatti                                     15 pont 
30 év feletti                                      5 pont 

15 pont 

3.3 A pályázó hiányszakmával rendelkezik: 
 
- igen……………………    …….15 pont 
- nem……………………………...5 pont 

15 pont 

 Összesen 120 pont 



3. melléklet a 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 

JÖVEDELMI KÖRÜLMÉNYEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

A) Személyi adatok 

1. A támogatást igénylő neve: 

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

2. A támogatást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 

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

3. A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …….... fő. 

4. A 3. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: 

a) .......................................................              b)........................................................... 

c)......................................................               d)............................................................ 

e).......................................................              f)............................................................ 

B) Jövedelmi adatok /Forintban/ 

A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel egy 

háztartásban élő 

közelihozzátartozók jövedelme 

Összesen 

  a) b) c) d)  
1. munkaviszonyból, és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem 

      

2. társas- és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

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       

 

A háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem:………………………..Ft/hó 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: ………………………… 

 

    ………………….…………………… 
a támogatást igénylő, aláírása 

 



4. melléklet a 7/2020. (XI. 6.)  önkormányzati rendelethez 

 

3564 Hernádnémeti, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám  

1. lakás nagysága: 75,85 m2   

2. lakás nagysága: 75,10 m2   

 

3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 46. szám  

1. lakás nagysága: 40,44 m2   

2. lakás nagysága: 53,12 m2   

 

3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 3. szám  

1. lakás nagysága: 59,43 m2    

2. lakás nagysága: 59,43 m2  

 

3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 16. szám  

1. lakás nagysága: 97,35 m2  

 

3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. szám  

1. lakás nagysága: 59,74 m2  

 

3564 Hernádnémeti, Szondy György utca 4. szám  

1. lakás nagysága: 44,31 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. melléklet a 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
HIÁNYSZAKMÁK 
 
pedagógus; 
kisgyermeknevelő; 
rendvédelmi munkakör; 
közép vagy felsőfokú pénzügyi, műszaki, szociális, egészségügyi, építőipari, 
vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi végzettséget igénylő munkakör, 

 

 

 

 

 


