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

nyújtandó lakhatás elnyerésére 

 

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

00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi 

tartalommal: 

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4. szám alatt található 

ingatlanban összesen 21 lakás kerül kialakításra. A tervezettek szerint szintenként 4 db egyszobás, 2 db 

kétszobás és 1 db háromszobás lakás létesül, a lakrészek alapterületei 24 és 56 m2 között alakulnak.  

A kiválasztott bérlőnek bérleti díj fizetési kötelezettsége nincs, csak az általa használt bérlemény 

rezsiköltségeinek megfizetésére köteles. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a 

beköltöző fiatal (vagy család, pár legalább egyik tagja) három hónapot meghaladó foglalkoztatási 

jogviszonnyal rendelkezzen.  

A pályázat célja:  

A város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő 

letelepedésének és helyben tartásának támogatása.  

Pályázók köre:  

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik Kisteleken lakcímmel rendelkeznek, 

vagy Kistelekre kívánnak költözni és Kistelek város közigazgatási területén működő munkáltatónál, 

illetve vállalkozóként rendelkeznek munkaviszonnyal, vagy kívánnak munkát vállalni. A pályázat 

elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a bérleti szerződés aláírásakor nem töltötte be a 25. életévét. 

Támogatás feltételei:  

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A támogatásra az a fiatal nyújthat be pályázatot, aki 

Kisteleken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él, vagy Kistelekre kíván költözni, továbbá a 

pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a bérleti szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. 

életévét. További feltétel, hogy kisteleki székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló 3 hónapot 

meghaladó foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezzen, vagy szándéknyilatkozattal arról, hogy az adott 

munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy  
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munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít, és/vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy 

levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai 

tanulmányokat folytat. Jogosító jogviszonynak minősül továbbá, ha a pályázó kisteleki székhellyel 

rendelkező egyéni vállalkozó. A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező a közösségi célú 

önkéntes tevékenység végzése a településen. A lakhatási támogatásban részesített személy Kistelek 

Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a 

cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá 

szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint a projekt 

(kommunikációs tréning, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, vállalkozói ismeretek képzés) 

programokban részt vesz. Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Kistelek Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének testületi tagjainak, illetve vezető tisztségviselőinek, valamint a 

felsorolt személyek közeli hozzátartozóinak. Nem nyújthat be pályázatot az a személy, akinek vagy 

saját maga vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 1/2 tulajdoni hányadot 

meghaladó lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan van a tulajdonában. A lakások kiutalásának 

eldöntésénél a beköltözni kívánó személyek száma is összevetésre kerül a lakás méretével, melynek 

célja az optimális lakótér és lakókörnyezet kialakítása.  

A beköltöző fiatalok maximum egyszer részesülhetnek ebben a támogatásban, és legfeljebb két évig 

lehetnek lakói az ingatlanoknak. 

A pályázat tartalmi elemei:  

• Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)  

• Kiegészítő melléklet kitöltése (2.sz melléklet) 

• Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok)  

• Házassági anyakönyvi kivonat másolata, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat 

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

együtt kívánnak költözni az ingatlanba  

• Pályázó gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata  

• 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, vállalkozói igazolvány  

• Még fenn nem álló munkaviszony esetén kisteleki székhelyű vagy telephelyű munkáltató 

nyilatkozata arról, hogy mely időponttól és milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni a 

pályázót.  
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• 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, nem 

áll közeli hozzátartozói viszonyban.  

• Nyilatkozat, hogy a pályázó, vagy vele együtt költöző személy nem rendelkezik 1/2-ed tulajdoni 

hányadot meghaladó lakás, vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogával. 

Hiánypótlásra a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség!  

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2019. április 01. napja és 2019. május 31. napja 

között kell benyújtani úgy, hogy a pályázatok teljes anyaga a fenti határidőig beérkezzen!  

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” - 

lakhatási támogatás 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 Városi Önkormányzat e célra létrehozott bizottsága bírálja el 2019. 

július 31 napjáig. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók és a velük együtt 

költöző hozzátartozók vállalják, hogy az önkormányzattal e tárgyban Bérleti szerződést kötnek, és a 

szerződéskötés időpontját követő 120 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet 

létesítenek. Pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás munkaidőben a 06/20 952 0093-as  

telefonszámon kérhető, vagy e-mailben az eselyitthonkistelek@gmail.com -on.  

mailto:eselyitthonkistelek@gmail.com
mailto:eselyitthonkistelek@gmail.com


[Ide írhat] 
 

Pályázati adatlap 

„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázati támogatás 

benyújtásához 

 

Igénylő adatai: 

Név:………………………………………………………………………………………………. 

Születési név: ……………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………….. 

Családi állapota: ……………………………………………………………………………. 

Telefonszám, e-mail cím: ………………………………………………………………. 

 

Jelenlegi lakcímen milyen minőségben lakik: 

Tulajdonos     Bérlő  

Egyéb: …………………………………………………………………………………………… 

Jelenleg használt lakás  

szobaszáma: …………………… 

komfortfokozata: …………………………… 

állapota: ………………………………………………. 

Háztartásában lévő kiskorú gyermek(ek) adatai: 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………… 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………….. 

Születési név: …………………………………………………………… 

Születési hely, idő:……………………………………………………. 

Születési név:………………………………………………………….. 

Születési hely, idő:…………………………………………………. 
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Igénylő munkahelyének neve, címe:……………………………………………………………………………………………… 

Jelenlegi beosztása:………………………………………………………………………… 

Jelenlegi munkahelyére történő belépésének dátuma:…………………………………………… 

Jelenlegi munkaszerződésének típusa, időtartama:…………………………………………………… 

Iskolai végzettsége:……………………………………………………………………………………………… 

 

Igénylővel együtt költöző személyek adatai: 

Házastárs                 házasságkötés ideje: …………………. Élettárs 

Egyéb:……………………………………… 

Név:……………………………………………………. 

Születési név: …………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………. 

Munkahelyének neve, címe:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Jelenlegi beosztása:………………………………………………………………. 

Jelenlegi munkahelyére történő belépésének dátuma:……………………………………………….. 

Jelenlegi munkaszerződésének típusa, időtartama:…………………………………………………… 

Iskolai végzettsége:……………………………………………………. 
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Jövedelmi adatok: 

A jövedelmek típusai (nettó) Kérelmező  Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

   jövedelme a./ b./ c./ d./  

1. Munkaviszonyból származó        

jövedelem és táppénz        

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelésből származó jövedelem 

      

        

3. Alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem 

      

        

5. Gyermekek neveléséhez kapcsolódó 

ellátások: GYES, GYED, GYET 

      

6.Családi pótlék, gyermektartásdíj        

7. Önkormányzat által folyósított 

ellátások 

      

   -      

8. Munkaügyi Központ által folyósított 

ellátások: 

      

9. Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból        

származó jövedelem)        

Összes jövedelem        

        

 

(A nyilatkozatban foglaltakat okiratokkal kell igazolni!) 

Saját tulajdonú lakáshoz jutáshoz: 

Előtakarékossággal rendelkezem:                       Előtakarékossággal nem rendelkezem:  

Építési telekkel rendelkezem:                            Építési telekkel nem rendelkezem:  

Lakásépítés, vásárlás folyamatban van:               Lakásépítés, vásárlás nincs folyamatban: 
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Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával.  

Vállalom, hogy 

 -a beköltözést követően a lakásban állandó lakcímet létesítek és életvitelszerűen ott tartózkodom és 

lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom, 

-a támogatás igénybevételének időtartama előtt legalább 3 hónappal létesített foglalkoztatási 

jogviszonyomat igazolom, 

-vállalom, hogy az általam használt lakás után fizetendő rezsiköltségeket megfizetem, 

-részt veszek a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Kárpátia Kincsesház 

által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és lebonyolításában (Kisteleki 

Gasztronómiai Fesztivál, Augusztus 20.-i aratóünnep, stb.) és erről a szükséges igazolásokat az 

Önkormányzat részére havonta bemutatom. 

- Önkéntes feladatként vállalom, hogy részt veszek a projektbe bevont civil szervezetek városért, az 

Ifjúsági Ház fiatalokért végzett tevékenységeiben (városszépítés, rendezvények lebonyolításában való 

részvétel) 

- Részt veszek a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és aktívan 

szerepet vállalok az abban rögzített feladatok megvalósításában.  

- vállalom, hogy az ESZA adatgyűjtési kérdőívet a pályázatba történő be- és kilépéskor kitöltöm, 

- jelen dokumentum aláírásával és benyújtásával egyidejűleg a személyes adataim Önkormányzat általi 

kezeléséhez hozzájárulok, tudomásul veszem továbbá, hogy az adatokat, körülményeket 

környezettanulmány készítésével ellenőrizhetik és valótlan adatok közlése esetén a pályázat 

érvénytelen, a további pályázati eljárásból kizárt. 

 

Kelt: .................................., .......................................................... 

 

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

  kérelmező aláírása Igénylővel együtt költöző személy aláírása 

     

 



 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott 

Név: ............................................................................................... 

Születési név: ................................................................................ 

Anyja lánykori neve: …………………………………………………………………. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………. 

Lakcím: .......................................................................................... 

 

az EFOP -1.2.11-16-2017-00004 Esély Otthon „Esély Itthon – Kisteleken” ösztönző támogatására 

pályázó nyilatkozom, hogy sem én, sem a velem együtt költöző nem rendelkezik 1/2-ed tulajdoni 

hányadot meghaladó lakás, vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogával. 

 

Kistelek, 2019. …………………………. 

 

……………………………………………………… 

aláírás 



 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott 

Név: ............................................................................................... 

Születési név: ................................................................................ 

Anyja lánykori neve: …………………………………………………………………. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………. 

Lakcím: .......................................................................................... 

 

az EFOP -1.2.11-16-2017-00004 Esély Otthon „Esély Itthon – Kisteleken” ösztönző támogatására 

pályázó nyilatkozom, hogy Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjával, illetve vezető 

tisztségviselőjének egyik tagjával sem állok a Ptk. 8:1. (I) bekezdés I. pontja alapján közeli hozzátartozói 

viszonyban. 

 

 

Kistelek, 2019. …………………………. 

 

……………………………………………………… 

aláírás 



 
 

Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú 

LAKÁSPÁLYÁZAT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 

 

NÉV: 

SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM: 

LAKCÍM: 

E-MAIL CÍM: 

IGÉNYELT LAKÁS (több is megnevezhető, ingatlanok rangsorolásával): 

 

Kérjük az alábbi kérdések kifejtését! 

 

1. Miért vonzó számodra Kisteleken élni? (max 1 oldal) 

 

2. Milyen ötleteid, meglátásaid vannak a kisteleki fiatalok letelepedéséhez? (max 1 oldal) 

 

3. Milyen intézkedéseket tegyen az Önkormányzat egy élhetőbb kisteleki környezet 

kialakításához?  (max 1 oldal) 

 

4. Kérjük a projekt keretében vállalt közösségi célú, önkéntes tevékenység kifejtését! (max 

0,5 oldal) 

 

5. Egyéb egyedi igények kifejtése. (max 0,5 oldal) 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázatban valós adatokat közöltem. Jelen dokumentum aláírásával és 

benyújtásával egyidejűleg a személyes adataim Önkormányzat általi kezeléséhez hozzájárulok, 

tudomásul veszem továbbá, hogy az adatokat környezettanulmány készítésével ellenőrizhetik és 

valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen, a további pályázati eljárásból kizárt. 

 

 

Kelt: Kistelek, 2019. ………………… 

 

 

…………………………………. 

Aláírás 

 


