
 

 

JOGOSULTSÁGI ÉS TELJESSÉGI ELLENŐRZÉS 
 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú 
 „Esély Otthon fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 
Edelényben”című projekt keretében meghirdetett egyedi lakáspályázathoz 

 
 

Pályázó neve: ………………………………………………………………………….. 
Pályázat iktatószáma: ……………………………………..………………………... 
 
I. 

Ssz. 
Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható) 

A pályázó a kritériumnak 
Megfelel Nem felel meg 

1.  A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett be. Személyes 
benyújtás esetén az érkeztetés dátuma nem lehet későbbi a benyújtási 
határidőnél. 

  

2.  A pályázó jogosult a pályázat benyújtására. 18-35 év közötti fiatal, 
azaz születési dátuma 1984.február 15. - 2001.feburár 15. közé esik.   

 
II. 

Ssz. Formai követelmények (hiánypótolható) 
A pályázó a kritériumnak 
Megfelel Nem felel meg 

1. A pályázat 1 eredeti példányban érkezett be.   
2. A papír alapon benyújtottpályázati adatlap az arra jogosult által, a 

megfelelő módon aláírásra került.    

3. A jelentkezési lap minden celláját kitöltötték.   
4. A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes. A pályázó 

valamennyi, a pályázati útmutató által előírt dokumentumot csatolta.   

5. A pályázó igazolta, hogy nem összeférhetetlen. (nyilatkozat)   
6. A pályázó igazolta büntetlen előéletét (erkölcsi bizonyítvány)   
7. A pályázó igazolta köztartozás mentességét (NAV igazolás)   
8. A pályázó igazolta, hogy foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, 

egyéni vállalkozói tevékenységet, vagy főállású őstermelői 
tevékenységet folytat (önfoglalkoztatás), vagy résztvevő lesz a projekt 
Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetének 4. és 5. Tevékenységében 
(munkáltatói igazolás, vagy nyilatkozat) 

  

9. A pályázó igazolta, hogy edelényi állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy 
vállalja, hogy nyertes pályázat esetén állandó lakóhely létesítése 
mellett Edelénybe költözik. (Lakcímkártya, vagy nyilatkozat) 

  

10. A pályázó támogatható lakásra pályázott. A pályázható lakások a 
felhívásban ismertetve.   

 
A pályázó a jogosultsági és formai követelményeknek megfelel / nem felel meg. 

Értékelésre bocsátható/nem bocsátható. 
 
Kelt.:Edelény, 2019.………………… 
 
Készítette: 
        

………………………………………………… 
Ambrusics Tibor 
 szakmai vezető 

 
 



 

 

Szakmai értékelés 
 

III. 
Ssz. Értékelési szempont  Minősítés/adható 

pontszám 
Kapott 

pontszám 

1. A pályázó és jövőképének ismertetője: 
Részszempontok: 
- A pályázó terveinek kidolgozottsága (0 pont: 

nincs indoklással alátámasztva; 3 pont: 
kevésbé részletes; 5 pont: megfelelő 
részletezettségű) 

- Esetleges hiányszakmákban kíván-e 
elhelyezkedni? (0 pont: nem; 5 pont: igen) 

- Folytatni kíván hiányszakmákban betölteni 
kívánt állás megszerzéséhez szükséges 
tanulmányokat? (0 pont: nem, 3 pont: igen, de 
nem a projetkidőszakban; 5 pont: igen, 
projektidőszakban) 

- A városban végezni kívánt önkéntes munkáinak 
részletezettsége (0 pont: nem kíván önkéntes 
munkát végezni; 5 pont: részletesen 
bemutatva) 

- A városban letelepedésének indokoltsága (0 
pont: nem indokolt, 3 pont: nem megfelelően 
részletes vagy indokolt; 5 pont: részletes és 
indokolt) 

- Edelény város civil életében betölteni kívánt 
szerepe (0 pont: nem kíván szerepet betölteni; 
5 pont: megfelelően bemutatott) 

- A pályázó végzettsége (0 pont: nem 
rendelkezik szakképzettséggel, 1 pont: min. 
középszintű szakképzettséget adó OKJ-s 
bizonyítvány, 3 pont: felsőfokú főiskolai vagy 
egyetemi végzettség)  

- Helyi civil szervezeti tagság (0 pont: nem tagja 
civil szervezetnek  2 pont: civil szervezeti 
tagság igazolva) 

 

0-35  

2. A pályázó vagy vele együtt költöző nem 
rendelkezik a pályázat kiírásának napján az ország 
területén beköltözhető lakás célú ingatlannal ½ 
tulajdoni hányadot meghaladó mértékben, kivéve 
ha az más javára teljes egészében haszonélvezeti 
joggal terhelt 
 

5/0  

3. Az elmúlt 5 évben a város életében kiemelkedő 
szerepet játszó közösségi programokhoz, 
társadalmi rendezvényekhez kapcsolódóan vállalt 
közösségi programokban való önkéntes részvételt 
 

3/0  

4. A pályázó részt kíván venni a projekt keretében 
szervezett tevékenységek megvalósításában 
 

5/0  

5. A pályázó kiskorú gyermeket nevel, vagy 
nyilatkozata alapján a kérelem benyújtását követő 
évben gyermeket szeretnének vállalni. 

2/0  



 

 

 
 
A pályázat összpontszáma: ………………….., javaslom  Edelény Város Önkormányzata 
Humánpolitikai Bizottsága elé terjeszteni. 
 
 
Kelt.: Edelény, 2019.………… 
 
Készítette: 
 
 
       ………………………………………………… 

Ambrusics Tibor 
 szakmai vezető 


