
 
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében 

nyújtandó „Fiatalok helyben maradását ösztönző” támogatás elnyerésére 

 

Kistelek Város Önkormányzata ezennel kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-

00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó ösztöndíj támogatás pályázatot az alábbi 

tartalommal: 

A pályázat célja:  

Kistelek Városi Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP 1.2.11-16 kódszámú 

felhívás keretében benyújtott „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 

azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt átfogó célja, hogy a Kisteleken letelepedni vágyó, 

vagy itt munkát vállalni szándékozó fiatalok számára egy olyan egzisztenciateremtési alternatívát 

kínáljon, mely vonzó lehet akár családalapítás, akár vállalkozás elindításának céljából. 

Az ösztönző támogatásnak három fontos pillére van;  

„A” típusú pályázat: a városban fellelhető hiányszakmákban kívánjuk a humánerőforrás hiányának 

csökkentését elérni képzési támogatások nyújtásán keresztül utófinanszírozott, egyösszegű 

támogatás formájában. 

„B” típusú pályázat: bérkiegészítést biztosítunk olyan fiataloknak, akik azon okból nem vállalnak 

Kisteleken munkát, mert máshol magasabb bérért foglalkoztatják őket. A támogatást havonta, 

forrásimerülésig biztosítjuk. A támogatás mértéke az igazolt más munkahelyen kapható nettó 

munkabér összegéig történő kiegészítés, mely legfeljebb a mindenkori minimálbér 100%-a. 

„C” típusú pályázat: támogatást biztosítunk vállalkozás indításához eszközbeszerzésre, önköltségek 

fedezetére, képzésre, továbbá már meglévő vállalkozás fejlesztésére. 

Pályázat benyújtására jogosult azon 18-35 év közötti személyek, akik Kisteleken lakcímmel 

rendelkeznek, vagy Kistelekre kívánnak költözni. 

 „A” típusú ösztöndíj folyósításának feltétele: 

 

• Kistelek Városi Önkormányzattal való szerződéskötés, 

• 2021. május 31-ig igazolja az általa választott képzés elvégzését, 

• önéletrajz benyújtása, 

• már folyamatban lévő képzés esetében a képzési szerződés másolatának benyújtása, 

• a pályázó kötelezettségvállalása, hogy kisteleki lakcímét, életvitelszerű  
kisteleki tartózkodását 2021. május 31-ig   évig fenntartja, 



 
 

 
 

• a pályázó vállalja, hogy a képzés elvégzését követő legalább egy évig Kisteleken él 

életvitelszerűen, részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, 

felülvizsgálatában, és aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában, 

• a pályázó a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenységet részletezi, és vállalja 

közösségi célú önkéntes tevékenység végzését. 

 
 „B” típusú ösztöndíj folyósításának feltételei: 

• Kistelek Városi Önkormányzattal való szerződéskötés, 

• Kisteleken kívüli székhelyű, vagy telephelyű munkáltató igazolása arra vonatkozólag, hogy 
milyen mértékű bérért foglalkoztatja munkavállalóját, továbbá a kisteleki székhelyű, vagy 
telephelyű munkáltató által kiadott nyilatkozata a leendő bérére vonatkozóan, illetve meglévő 
munkahely esetén munkaszerződés munkáltató által hitelesített másolata 

• a pályázó kötelezettségvállalása, hogy kisteleki lakcímét, életvitelszerű kisteleki tartózkodását 
2021. május 31-ig  fenntartja, 

• a pályázó részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, 

és aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában, 

• a pályázó a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenységet részletezi, és vállalja 

közösségi célú önkéntes tevékenység végzését. 

 
„C” típusú ösztöndíj folyósításának feltételei: 

• Kistelek Városi Önkormányzattal való szerződéskötés, 

• egyszerűsített üzleti terv benyújtása, (4. számú melléklet az üzleti tervről) 

• az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy kisteleki lakcímét, életvitelszerű kisteleki 
tartózkodását az ösztöndíj folyósítási időtartamával megegyező további időszakra fenntartja 

• a pályázó részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, 

és aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában, 

• a pályázó a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenységet részletezi, és vállalja 
közösségi célú önkéntes tevékenység végzését, 

• a pályázó kötelezettségvállalása, hogy kisteleki lakcímét, életvitelszerű kisteleki tartózkodását 
2021. május 31-ig fenntartja, 

• a pályázó vállalja, hogy a vállalkozását a támogatási szerződés megkötését követő legalább egy 

évig fenntartja,  

• A pályázó vállalja, hogy a vállalkozás működésének ellenőrzését lehetővé teszi a támogatást 

nyújtó önkormányzat képviselőjének. 

 
 

Jogosult az ösztönző pályázat benyújtására az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-
00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás  
keretében nyertes pályázattal rendelkező személy, azonban a „B”  
típusú nyertes pályázattal rendelkezők nem pályázhatnak „C” típusú 
támogatás elnyerésére. 



 
 

 
 

Egy pályázó részére nyújtott „A”, „B” és „C” típusú ösztönző támogatás mértéke együttesen nem 

haladhatja meg a bruttó 5 millió forintot.  

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a támogatási szerződésben 

meghatározottakat megszegi, a folyósítandó összegre jogosulatlanná válik, és a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezhető. 

A pályázó a döntés ellen érdemben fellebbezéssel nem élhet, jogorvoslatra csak abban az esetben 

van lehetőség, amennyiben a döntés a pályázati kiírásba ütközik. 

Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat képviselő-testületének tagja, vezető tisztségviselője, 

valamint a Ptk. 8:1. (I) bekezdés I. pontja alapján közeli hozzátartozója. 

 

A pályázat mellékletei (amelyekkel rendelkezik):  

„A” típusú pályázat esetén: 
 

• Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)  

• Kiegészítő melléklet kitöltése (2.sz melléklet) 

• Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok)  

• Megfelelő iskolai végzettséget tanúsító oklevél, és/vagy tanulmányok folytatásáról szóló az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás (hallgatói jogviszony igazolás, vagy iskolalátogatási 

igazolás) 

• Kisteleki székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló munkaviszony esetén érvényes 

munkaszerződés, munkáltatói igazolás, egyéb jogviszony igazolás  

• Ha rendelkezik képzési szerződéssel, annak bemutatása, ha nem rendelkezik, igény leadása az 

elvégzendő képzésről, árajánlattal, képzési leírással, tematikával alátámasztva 

• Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat (pályázati adatlap 1.sz. 

mellékletében foglaltak szerint), illetve azokat igazoló dokumentumok.  

• Nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával, 

vezető tisztségviselőjével nem áll közeli hozzátartozói viszonyban. (6. sz. melléklet) 

 

„B” típusú pályázat esetén: 
 

• Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)  

• Kiegészítő melléklet kitöltése (2.sz melléklet) 

• Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata  

(pályázó által aláírt másolati példányok)  

• Iskolai végzettséget tanúsító oklevél, és/vagy tanulmányok  



 
 

 
 

folytatásáról szóló az oktatási intézmény által kiállított igazolás (hallgatói jogviszony igazolás, 

vagy iskolalátogatási igazolás) 

• Kisteleken kívüli székhelyű, vagy telephelyű munkáltató igazolása arra vonatkozólag, hogy 

milyen mértékű bérért foglalkoztatja munkavállalóját, továbbá a kisteleki székhelyű, vagy 

telephelyű munkáltató által kiadott nyilatkozata a leendő bérére vonatkozóan, (5. sz. 

melléklet), 

• Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat (pályázati adatlap 1.sz. 

mellékletében foglaltak szerint), illetve azokat igazoló dokumentumok.  

• Nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával, 

vezető tisztségviselőjével nem áll közeli hozzátartozói viszonyban. (6. sz. melléklet) 

 

„C” típusú pályázat esetén: 
 

• Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)  

• Kiegészítő melléklet kitöltése (2.sz. melléklet) 

• Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok)  

• Iskolai végzettséget tanúsító oklevél, és/vagy tanulmányok folytatásáról szóló az oktatási 

intézmény által kiállított igazolás (hallgatói jogviszony igazolás, vagy iskolalátogatási igazolás) 

• Egyszerűsített üzleti/vállalkozási terv benyújtása 

• Vállalkozói igazolvány vagy cégalapítás dokumentumainak másolata-(ha már rendelkezésre 
áll), 

• Nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával, 

vezető tisztségviselőjével nem áll közeli hozzátartozói viszonyban, (6. sz. melléklet) 

• Már meglevő vállalkozás esetén egy éves lezárt mérleg benyújtása. –(ha már rendelkezésre 

áll). 

 

Hiánypótlásra a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség!  

A pályáztató a beérkező pályázatoknál előnyt jelent: 

„A” típusú pályázat esetén:  
- hiányszakmára épülő képzésre történő jelentkezés (3. sz. melléklet) 

 
„B” típusú pályázat esetén:  

- a pályázó jelenlegi és a várható munkabére közötti különbözet mértéke  
 

„C” típusú pályázat esetén:  
- benyújtott üzleti terv létjogosultsága, alátámasztása 

 

A támogatásban részesülők keretszáma és a támogatás mértéke: 



 
 

 
 

Az ösztöndíj program kerete bruttó 50.000.000,-Ft, amiből forráskimerülésig tudunk támogatást 

biztosítani. 

A pályázatok benyújtásának módja és határideje: 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatok két szakaszban kerülnek elbírálásra. Az első időszak 

2019. július 31. napjáig, a második időszak 2019. október 31. napjáig tart. Amennyiben a pályázati 

forrás nem merül ki az első két szakaszban, további pályázatbenyújtási lehetőséget biztosítunk.  

A pályázatot 1 eredeti példányban aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt zárt borítékban 

személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni, „Esély Itthon-Kisteleken” -  

„A”, „B”, „C” típusú ösztöndíj pályázat.  

Benyújtás helye és a pályázatokkal kapcsolatos további információ:  

Kistelek Városi Önkormányzat Kabinet Irodájában 6760 Kistelek, Árpád u. 1.  

Egyéb információk: 

A beérkezett pályázatokat Kistelek Város Önkormányzata folyamatosan bírálja el forráskimerülésig. A 

döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a 

munkaidőben +36-20/952-00-93 telefonszámon kérhető. Az ösztönző támogatásra benyújtott 

pályázatok előzetes bírálatát, valamint az ösztönző támogatás odaítélésével kapcsolatban kialakított 

véleményt Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Közbeszerzési, 

Ügyrendi Bizottsága végzi. A pályázatról érdemi döntést Kistelek Város Képviselő-testülete hoz zárt 

ülés keretein belül. 

A forrás kimerülését jelen pályázat megjelenési fórumain jelezni fogjuk! 

 


