


















 

Melléklet a 18/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Szakmai értékelés 

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 

Esély Otthon – Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben 

című projekt ösztönző támogatásairól 

 

I. Hazaköltözők, és helyben maradó fiatalok támogatása 

 

 Értékelési szempont  Adható maximális pontszám 

1 Jövedelmi helyzet 

 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó 

összegét (2019-ban 99.085.- Ft): 30 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % 

- 119,99 % között van 25 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % 

- 139,99 % között van 20 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % 

- 159,99 % között van 15 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % 

- 179,99 % között van 10 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % 

- 199,99% között 5 pont 

b) - meghaladja a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 200 %-át, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

30 pont 

2. Családi helyzet 

 

Ha a pályázó eltartó (háztartásában kiskorú 

gyermeket nevel): 

a) 1 gyermek esetén 2 pont  

b) minden további gyermek esetén 2-2 pont 

(legfeljebb 3 gyermek vehető figyelembe) 

6 pont 

3. Munkáltató besorolása 

 

A pályázót foglalkoztató, vagy foglalkoztatni kívánó 

munkáltató típusa alapján: 

a) önkormányzati intézményben, vagy annak 

gazdasági társaságainál történő elhelyezkedés 

esetén 8 pont  

b) állami fenntartású szervezetnél történő 

elhelyezkedés esetén 5 pont 

c) versenyszférában történő elhelyezkedés esetén 3 

pont  

8 pont 

4. Előnyt jelentő szempontok:  21 pont  

4.1. 
A pályázó iskolai végzettsége alapján 

a) felsőfokú végzettség megléte 5 pont 
5 pont 



b) felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló 

tanulmányokat folytat 2 pont 

c) érettségire épülő szakképesítés megléte 3 pont 

d) érettségire épülő szakképesítés megszerzésére 

irányuló iskolai tanulmányokat folytat 2 pont  

4.2 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e 
önkéntes munkát:  

a) Igen 3 pont  

b) Nem 0 pont  

3 pont 

4.3 

Sikeres pályázat esetén a Edelényben végezni kívánt 

önkéntes munkára tett vállalás: 

a) 20 önkéntes nap 5 pont 

b) 15 önkéntes nap 3 pont 

c) 10 önkéntes nap 1 pont  
d) Nem vállal önkéntes munkát: 0 pont, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

4.4 

A pályázó életkora 

a) 25 év alatti 5 pont 

b) 25-30 év közötti 3 pont 

c) 31-35 év közötti 1 pont 

d) 35 évet betöltött pályázók 0 pont, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

4.5. 

Helyi civil/egyházi szervezeti tagság 

a) civil szervezeti tagság igazolva: 3 pont 
b) nem tagja civil szervezetnek 0 pont 

3 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 65 pont 

 

 

II. Induló vállalkozások támogatása 

 

 Értékelési szempont  Adható maximális pontszám 

1 Vállalkozás megléte 

 

a) 2019.július 01-e után induló vállalkozás: 30 pont 

b) 2019.január 01-június 30. között indult vállalkozás 

20 pont 

2019.január 01.előtt indult vállalkozás 0 pont, a 

pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

30 pont 

2. Családi helyzet 

 

Ha a pályázó eltartó (háztartásában kiskorú gyermeket 

nevel): 

a) 1 gyermek esetén 2 pont  

b) minden további gyermek esetén 2-2 pont 

(3 gyermek vehető figyelembe) 

6 pont 

3. Előnyt jelentő szempontok:  24 pont  

3.1. 

A pályázó  
a) rendelkezik a vállalkozás működtetéséhez 

szükséges szakképesítéssel: 8 pont  
b) szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai 

tanulmányokat folytat 3 pont 

8 pont 



3.2 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett e  
önkéntes munkát :  

a) Igen 3 pont  
b) Nem 0 pont  

3 pont 

3.3 

Sikeres pályázat esetén a Edelényben végezni kívánt 
önkéntes munkára tett vállalás: 

a) 20 önkéntes nap 5 pont 

b) 15 önkéntes nap 3 pont 
c) 10 önkéntes nap 1 pont  

d) Nem vállal önkéntes munkát: 0 pont, a pályázat 
automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

3.4 

A pályázó életkora 

a) 25 év alatti 5 pont 

b) 25-30 év közötti 3 pont 

c) 31-35 év közötti 1 pont 

d) 35 évet betöltött pályázók 0 pont, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

3.5. 
Helyi civil/egyházi szervezeti tagság 

a) civil szervezeti tagság igazolva: 3 pont 

b) nem tagja civil szervezetnek 0 pont 

3 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 60 pont 

 

III. Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása 

 

 Értékelési szempont  Adható maximális pontszám 

1 Jövedelmi helyzet 

 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó 

összegét (2019-ban 99.085.- Ft): 30 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % 

- 119,99 % között van 25 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % 

- 139,99 % között van 20 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % 

- 159,99 % között van 15 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % 

- 179,99 % között van 10 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % 

- 199,99% között 5 pont 

g) meghaladja a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 200 %-át, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

30 pont 

2. Családi helyzet 

 

Ha a pályázó eltartó (háztartásában kiskorú gyermeket 

nevel): 

a) 1 gyermek esetén 2 pont  

b) minden további gyermek esetén 2-2 pont 

(3 gyermek vehető figyelembe) 

6 pont 



3. Munkáltató besorolása 

 

A pályázót foglalkoztató, vagy foglalkoztatni kívánó 

munkáltató típusa alapján: 

a) önkormányzati intézményben, vagy annak 

gazdasági társaságainál történő elhelyezkedés 

esetén 8 pont  

b) állami fenntartású szervezetnél történő 

elhelyezkedés esetén 5 pont 

c) versenyszférában történő elhelyezkedés esetén 3 

pont  

8 pont 

4. Előnyt jelentő szempontok:  21 pont  

4.1. 

A pályázó iskolai végzettsége alapján 

a) felsőfokú végzettség megléte 5 pont 

b) felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló 

tanulmányokat folytat 2 pont 

c) érettségire épülő szakképesítés megléte 3 pont 

d) érettségire épülő szakképesítés megszerzésére 

irányuló iskolai tanulmányokat folytat 2 pont  

5 pont 

4.2 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett e  

önkéntes munkát:  

 Igen 3 pont  

 Nem 0 pont  

3 pont 

4.3 

Sikeres pályázat esetén az Edelényben végezni kívánt 
önkéntes munkára tett vállalás: 

a) 20 önkéntes nap 5 pont 
b) 15 önkéntes nap 3 pont 

c) 10 önkéntes nap 1 pont  

d) Nem vállal önkéntes munkát: 0 pont, a pályázat 
automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

4.4 

A pályázó életkora 

a) 25 év alatti 5 pont 

b) 25-30 év közötti 3 pont 

c) 31-35 év közötti 1 pont 

d) 35 évet betöltött pályázók 0 pont, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül. 

5 pont 

4.5. 

Helyi civil/egyházi szervezeti tagság 

a) civil szervezeti tagság igazolva: 3 pont 

b) nem tagja civil szervezetnek 0 pont 

3 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 65 pont 

 

 

IV. Foglalkoztatási ösztönző támogatás 

 

A kiválasztásra teszt kitöltésével és személyes interjú lefolytatásával kerül sor. 

 

 

 


