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1. Felhívás célja
Tiszavasvári Város Önkormányzata közel 150 millió forint támogatásban részesült az EFOP1.2.11-16-2017-00012 kódszámú ,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozás
megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” pályázaton.
A pályázat célja, hogy különböző feltételek biztosításával az önkormányzat megakadályozza a
fiatalok elvándorlását, abból a célból kifolyólag, hogy a város népességmegtartó ereje és
versenyképessége javuljon.
Az önkormányzat kevés eszközével törekszik a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének
elősegítésére, a városból elvándorlás mérséklésére. Jelen projekt a megannyi tervezett
tevékenységével és beavatkozásával mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a városban tartsa,
illetve a városba vonzza azokat a fiatalokat, akik a munka és a megélhetés után kutatva
elhagynák a települést, hosszú távra elköltöznének onnan.
Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódóan
felhívást tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző
rendszer elnyerésére.
Az ösztönző támogatásokat Tiszavasvári Város Önkormányzata a forrás kimerüléséig évente
legalább 2 alkalommal, de szükség szerinti gyakorisággal hirdeti meg.
Jelen pályázati felhívás Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2022. (V.11.)
önkormányzati rendeletén alapul.

2. Rendelkezésre álló keret:
Az elnyert pályázati forrásból 69.312.000 Ft fordítható ösztönző támogatásra.

3. Ösztönző támogatás típusai:


Tiszavasváriban lakó és hiányszakma képviselőinek helyben tartása



Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet
építő fiatalok támogatása

4. A pályázók köre
Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel:


a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem idősebb
természetes személy



életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik, és állandó lakcímmel rendelkezik vagy a
pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb
természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt Tiszavasváriban fog
életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári állandó lakcímet kíván létesíteni.
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5. Nem részesülhet támogatásban:
Tiszavasvári Város Önkormányzata


intézményeinek vezető tisztségviselői



gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói



Képviselő-testület tagjai



az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói

6. A támogatás általános és speciális feltételei:
6.1 Általános feltételek:
A támogatásban részesülő 18-35 év közötti pályázónak vállalnia kell, hogy


Tiszavasvári Város Polgármestere kezdeményezésére a támogatási időszakban önkéntes
munkát végez Tiszavasváriban



amennyiben Tiszavasvári Város Polgármestere a támogatási időszakban kezdeményezi,
részt vesz a pályázat keretében megrendelésre kerülő életpálya-vezetési tanácsadáson
illetve tréningen



igazolja, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel és a helyi
önkormányzati adóhatóságnál nincs tartozása.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy a támogatási szerződésben (a sikeres
pályázatot benyújtókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt) meghatározott
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósítandó támogatásra jogosulatlanná válik, és a
pályázónak a már korábban folyósított támogatás összeg tekintetében visszafizetési
kötelezettsége keletkezik. Ez esetben a pályázó köteles a visszafizetési kötelezettségének – az
erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított - 30 napon belül eleget tenni.
6.2 Speciális feltételek:
Az egyes támogatási formák speciális jogosultsági feltételeit és bírálati szempontjait jelen
pályázati felhívás végén található táblázat tartalmazza.

7. A támogatás formája, mértéke
A támogatás formája vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás.

8. A pályázat benyújtásának határideje:
2022. június 13.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
9. Benyújtandó dokumentumok:
1. a felhívás 1. melléklete szerinti adatlap,
2. a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,
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3. a felhívás 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó
dokumentumok:
4. a felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra
vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok,
kivéve azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem
jogosultsági vagy bírálati szempont,
5. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata,
6. a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél,
7. tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés,
kinevezés, vállalkozói igazolvány,
8. nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról,
9. személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány,
Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási
támogatás esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot,
10. nyilatkozat, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja Tiszavasvári Város
Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a
számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó nyilatkozat adását valamennyi
fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, és azt önként nem teljesíti,
11. nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a felhívás 5. pontjában felsorolt személyek közé,
12. igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, valamint hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra

figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása
13. nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával, kivéve
azon ösztönző támogatások esetén ahol ez nem általános vagy egyedi jogosultsági feltétel
14. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet
építő fiatalok támogatása esetén a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló
pályázó által benyújtott 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja, hogy a
vásárolni kívánt lakóépületre a pályázó tulajdonjoga még nem került bejegyzésre.
15. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet
építő fiatalok támogatása esetén, a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló
pályázó által tett nyilatkozat, melyben a támogatott hozzájárul annak költségei viselése
mellett, hogy jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az
önkormányzat javára.
A 4) 5) 6) 7) 9) pontokban meghatározott dokumentumokat egyszerű másolatban kell
benyújtani.
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TÁMOGATÁS
TIPUSAI

IGÉNYELHETŐ
TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG

TÁMOGATÁS
BEMUTATÁSA

TÁMOGATÁS TIPUSÁHOZ KÖTÖTT ELVÁRÁSOK

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki
1.
TISZAVASVÁRIBAN LAKÓ
HIÁNYSZAKMA
KÉPVISELŐINEK

Hat hónapon keresztül
havi 60.000 Ft

TÁMOGATÁSA

A nyertes pályázó hat hónapon

-

Tiszavasváriban lakóhellyel rendelkezik,

keresztül havi 60.000 Ft

-

a

támogatást kap. A forrás

felhívásban

meghatározott

hiányszakmával

rendelkezik,

kimerüléséig félévente maximum

-

45 fő részesülhet támogatásban.

a támogatás időtartama alatt munkaviszonnyal vagy
közfoglalkoztatási

jogviszonnyal

rendelkezik

Tiszavasváriban.
Pályázatot nyújthat be az személy, aki
- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni,
vagy belterületi ingatlanon kíván lakóépületet építeni,
- a
felhívásban
meghatározott
hiányszakmával
2.

rendelkezik,

TISZAVASVÁRIBAN
BELTERÜLETI

A nyertes pályázó egyszeri

LAKÓÉPÜLETET

Egyszeri 1.000.000 Ft

1.000.000 Ft vissza nem térítendő

VÁSÁRLÓ VAGY

vissza nem térítendő

támogatást kap. A forrás

BERTERÜLETI

támogatás

kimerüléséig félévente maximum 5

INGATLANON

fő részesülhet támogatásban.

LAKÓÉPÜLETET ÉPÍTŐ

-

munkaviszonnyal rendelkezik,

-

akinek házastársa, bejegyzett élettársa és kiskorú
gyermeke

tiszavasváriban

lakástulajdonnal

nem

rendelkezik, kivéve, ha a lakástulajdon az igénylőnek,
házastársának,

bejegyzett

élettársának

és

kiskorú

gyermekének együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni
hányada van egy olyan lakásban, amely öröklés útján

FIATALOK TÁMOGATÁSA

került a tulajdonukba.
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Amennyiben a megvásárolni kívánt lakóépület közös
tulajdonba kerül, a tulajdonostársak közül kizárólag az
egyik nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
Pályázni lehet már megkötött adásvételi szerződés
birtokában, abban az esetben, amennyiben a pályázó

tulajdonjoga még nem került bejegyzése, ehhez szükséges a
15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja,
hogy a vásárolni kívánt lakóépületre a pályázó tulajdonjoga
még nem került bejegyzésre.
A támogatás kizárólag a lakástörvényben meghatározott
komfortos vagy összkomfortos lakás vásárlására vagy
építésére nyújtható. Nem részesíthető támogatásban az, aki
a lakástörvény szerinti komfort nélküli vagy félkomfortos
lakást kíván vásárolni vagy építeni.
A támogatott köteles a tulajdonjog bejegyzését tartalmazó
határozatot lakásvásárlás esetén 6 hónapon belül a
jegyzőnél bemutatni. A támogatott köteles feltüntetni az
adásvételi szerződésben jelen rendelet szerinti támogatással
érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését.
Lakásvásárlás esetén a támogatott hitelt érdemlően igazolni
köteles a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését követő 30 napon belül, hogy életvitelszerűen
lakik a vásárolt lakásban.
Lakásépítés esetén a támogatott köteles bemutatni az épület
használatbavételi engedélyét annak jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül.
Amennyiben a támogatott a használatbavételi engedélyét
határidőre nem mutatja be, a támogatás teljes összegét
vissza kell fizetnie.
A támogatott köteles a támogatást az éves jegybanki
alapkamat kétszeres összegével növelten visszafizetni az
Önkormányzatnak, amennyiben a támogatás folyósításától
számított 5 éven belül értékesíteni kívánja a támogatás
igénybevételével felépített vagy megvásárolt lakóépületet.
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9. A pályázat benyújtása
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban - személyesen vagy postai úton a megadott
pályázati adatlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az 2022.06.13. napjáig
beérkezzen az alábbi címre:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Kérjük, a borítékra írja rá: „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” és az
igényelt támogatás típusát (pl. Hiányszakmával rendelkezők támogatása)
Egy pályázó az ösztönzési támogatáson belül egyidejűleg egy típusú pályázatra pályázhat. Egy
pályázó legfeljebb egy alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban. Nem részesíthető
támogatásban az a pályázó, aki a már megállapított támogatás visszafizetésére kötelezetté vált.

10. A pályázat elbírálása
A beérkező pályázatokról Tiszavasvári Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete dönt,
melyről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázat
kiírásától számított legkésőbb 60 nap.
Az ösztönző rendszer elbírálása a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint történik.
A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi
jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból
legtöbb pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott
létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes
pályázó tekintetében. A pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. A kihirdetett döntése
végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A támogatásban részesülő pályázókkal a Képviselőtestület döntését követő 15 napon belül az önkormányzat szerződést köt.
Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor,
vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a soron következő legtöbb pontszámot elért,
valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázóval a képviselőtestületi döntés meghozatalát követő legkésőbb 30 napon belül köthető szerződés.
A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bármilyen, a jogosultságot érintő változást
írásban haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni. A jegyző a jogosultsági
feltételek meglétét ellenőrizheti.

11. Adatkezelés és adatnyilvánosság
A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy beküldött adatai a
valóságnak megfelelnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható és az
esetlegesen már folyósított támogatási összeg - a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt
mértékben - visszafizetendő.
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A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt
személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek
megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint ahhoz, hogy a
támogatás elnyerése esetén nevüket és a támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra
hozza.

12. Kapcsolattartás
A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket
Huri-Szabó Szilviának címezve, a huri.szabo.szilvia@tiszavasvari.hu címre és a 06-42-520500/115-ös mellékre várjuk.
Sikeres pályázást kívánunk!
MELLÉKLETEK:
1. számú melléklet - Pályázati adatlap
2. számú melléklet – Értékelési szempontok
3. számú melléklet - Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat
4. számú melléklet - Fogalommagyarázat
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1. sz Melléklet
Adatlap
a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásához
(az adatlap része a pályázatnak)
A pályázatot az alábbi támogatásra kívánom benyújtani (a megfelelő aláhúzandó):
Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatása
Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon
lakóépületet építő fiatalok támogatása
- A pályázatot lakhatási támogatásra kívánom benyújtani.
Pályázó adatai:
-

Név, születési név: …………………………………………………………………………
Születési hely, idő, anyja neve: ……………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………..
Telefonszám, email elérhetőség:……………………………………………………………..
Iskolai végzettségei (kérem, sorolja fel valamennyi iskolai végzettségét, szakképzettségét,
képesítését):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Munkahely megnevezése: …………………………………………………………………….
Betöltött munkaköre: ………………………………………………………………………….
Milyen jogviszony keretében foglalkoztatják (munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony,
közalkalmazott stb.):
….................................................................................................................................................
Hány fős háztartásban él: ……………………………………………………………………
Hány fő gyermek él a háztartásban: …………………………………………………………

Egyedülállóként gondoskodik-e gyermeke ellátásáról:………………………………….
Rendelkezik –e ingatlan tulajdonjoggal Tiszavasváriban: ………………………………
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Ha igen, az ingatlan pontos helye és a tulajdoni hányad megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………
A támogatás folyósítását az alábbi bankszámla számra kérem:
…………………………………………………………………………………………………
Részesült –e már korábban ösztönző vagy lakhatási támogatásban: …………………….
A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes
és különleges adataimat Tiszavasvári Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel
elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként
hozzájárulok nevemnek Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján történő
közzétételéhez, továbbá felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Adatvédelmi tájékoztató
A személyes és különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon
projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a
számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az
eredménytelen vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges
adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek
hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és különleges adatok
kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem
végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést
csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott
munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek
az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal
(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) Jogsérelem
esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe:
http://naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak.
Kelt: ………………………………….
………………………………………….
aláírás
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2. sz. Melléklet
Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatására
benyújtott pályázatok értékelési szempontjai

1
2

3

A
Értékelési szempont
Ha a pályázó eltartó
- 1 gyermek esetén
- minden
további
gyermek
esetén
(legfeljebb három gyermek vehető
figyelembe)
A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa
alapján:
- önkormányzati
intézményben,
vagy
részben vagy egészben önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
gazdálkodó
szervezetnél fennálló munkaviszony,
állami fenntartású szervezetnél fennálló
munkaviszony
- versenyszférában fennálló munkaviszony
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B
Adható pontszám
5 pont
5-5 pont

30 pont

15 pont

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon
lakóépületet építő fiatalok támogatására benyújtott pályázatok értékelési
szempontjai
A
B
1
Értékelési szempont
Adható pontszám
2
Családban élő esetén az egy háztartásban élők egy
főre jutó jövedelme:
- a háztartásban az egy főre jutó nettó 30 pont
jövedelem
legalább
a
mindenkori
minimálbér nettó összegének 60%-a, de
nem haladja meg a mindenkori minimálbér
nettó összegének 150%-át
- a háztartásban az egy főre jutó nettó 20 pont
jövedelem
legalább
a
mindenkori
minimálbér nettó összegének 60%-a, de
nem haladja meg a mindenkori minimálbér
nettó összegének 200%-át
- a háztartásban az egy főre jutó nettó 10 pont
jövedelem
legalább
a
mindenkori
minimálbér nettó összegének 60%-a, de
nem haladja meg a mindenkori minimálbér
nettó összegének 250%-át
Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem
- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább a
mindenkori minimálbér nettó összegének 30 pont
60%-a, de nem haladja meg a mindenkori
minimálbér nettó összegének 200%-át
- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább a
mindenkori minimálbér nettó összegének
60%-a, de nem haladja meg a mindenkori 20 pont
minimálbér nettó összegének 250%-át
- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább a
mindenkori minimálbér nettó összegének
60%-a, de nem haladja meg a mindenkori
minimálbér nettó összegének 300%-át
10 pont
3
A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa alapján:
- önkormányzati intézményben, vagy részben
vagy
egészben
önkormányzati 15 pont
feladatellátást
szolgáló
gazdálkodó
szervezetnél fennálló munkaviszony, állami
fenntartású
szervezetnél
fennálló
munkaviszony
- versenyszférában fennálló munkaviszony
30 pont
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3. sz. Melléklet
Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat
Személyi adatok
A támogatást igénylő neve: ………………………………………………………………..
A támogatást igénylő születési neve: ………………………………………………………
A támogatást igénylő bejelentet lakóhelyének címe: ………………………………………
A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: ……………………………………….
A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …….. fő
A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:
a) ……………………………………………………….
b) ……………………………………………………….
c) ………………………………………………………..
d) ………………………………………………………..
e) ………………………………………………………..
f) ………………………………………………………..
Jövedelmi adatok
A háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3
hónap vonatkozásában: …………………………Ft/hó
A jövedelmek
típusai

Kérelmező nettó
havi jövedelme

Közeli hozzátartozók
nettó havi
jövedelme

Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó jövedelem
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Összesen

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat
és
munkaügyi szervek
által
folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kelt.: ……………………………….

……………………………………………..
aláírás
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4. sz. Melléklet

Fogalommagyarázat

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és
rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya
2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó
3. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony
4. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen
végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes
napokon való részvétel
5. hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr,

tűzoltó, orvos, pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,
mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség, közgazdász, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó,
ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember,
védőnő, villanyszerelő, gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági
gépkezelő, nehézgépkezelő, T kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő,
bádogos, műszerész, esztergályos, lakatos, festő, karbantartó munkakör betöltéséhez
szükséges végzettség, asztalos, autóbuszvezető, CNC gépkezelő, NC gépkezelő, eladó,
fodrász, gáz-és hőtermelő berendezésszerelő, gépgyártástechnológiai technikus, gépi
forgácsoló, gyakorló ápoló, gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, informatikai
rendszerüzemeltető, ipari gépész, kertész, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő,
kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, szociális asszisztens, szociális szakgondozó,
tehergépkocsi-vezető, vegyész technikus, vegyipari technikus, villanyszerelő, közigazgatási
szervező, munkavédelmi technikus, bútorasztalos, jogi asszisztens, közgazdász asszisztens.
6. egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
egyedülálló
7. jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem.
8. nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
törvény szerint nem minősül jövedelemnek, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás
9. lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerinti lakcím, lakóhely
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10. lakóépület: az országos településrendezési és építési
kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület

követelményekről

szóló

11. háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező – kivéve, ahol a rendelet jogosultsági feltételként lakóhelyet ír elő – közeli
hozzátartozók közössége
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