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I. Bevezetés
Az Esély Otthon projekt pályázati felhívásában is szerepel, hogy a kis településeken élő
vidéki fiatalok jelentős hátránnyal indulnak, a lehetőségeiket tekintve. A helyben fellelhető
szolgáltatások, munkalehetőségek, infrastrukturális feltételek és közösségi aktivitások
tekintetében egy vidéki fiatal eltérő, kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb
településen élő.
Ebből is adódik, hogy a fiatalok a nagyobb településekre, városokba költöznek, különösen
megfigyelhető ez a képzettebb rétegek körében. A kis települések jelentős részénél a
lakosság elöregedése és a szolgáltatások mennyiségi és olykor minőségi csökkenése
figyelhető meg.
A kevésbé fejlett településeken élő fiatalok jelentős része nem találkozik a helyben
található elhelyezkedési, illetve vállalkozási lehetőségekkel. A fiatalok elsősorban az
előttük lévő példára, a családtagok, ismerősök élethelyzetére alapoznak, amikor kilépnek a
nagybetűs életbe. Sokszor hiányoznak azok a karrier- és életpálya tervezési ismereteik és
készségeik, amelyek segítségével a helyi lehetőségeket kihasználva elérhetnék a vágyott
célokat.
A projekt IV. tevékenysége, a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő
ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása épp ebben tud a fiatalok számára
segítséget nyújtani. Azon túl, hogy több ösztöndíj pályázati lehetőségük is van, olyan
programok kerültek tervezésre ebben a tevékenységben, amelyek hasznos és használható
tudást nyújtanak a fiatalok számára.
Szeretnénk elérni, hogy a fiatalok között a hat tevékenység programjain keresztül is
kialakuljon egy jó viszony, kapcsolat, hogy az elkövetkezendőkben is tudják egymást
segíteni, támogatni.
A fiatalokban nagy lehetőségek rejlenek. Fontos, hogy támogassuk őket, hiszen ők alkotják
a jövőt. Egy kis segítség, támogatás, meghallgatás olykor már elegendő lehet ahhoz, hogy
a fiatalok elhagyják a komfortzónájukat és valami újba
vágjanak bele. A projekt számos lehetőséget biztosít
számukra, így elengedhetetlen, hogy minden fórumon
jelen legyünk és népszerűsítsük programjainkat.
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II. Az Esély Otthon projekt Felhívásának célja
A kevésbé fejlett régiókban lévő települések nyújthatták be pályázatukat, hogy az ott élő,
illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegyék
arra, hogy a településeken elérhető lehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát,
családot tudjanak alapítani. Jelen cselekvési programhoz köthetően részcélként szerepel,
hogy a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök
támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.
Ennek megfelelően hat ösztöndíj lehetőség került megfogalmazásra a fiatalok számára,
melyek a későbbiekben részletesen ismertetésre kerülnek.
Az Esély Derecskén projekt IV. tevékenységének főbb célkitűzése:
Együttműködés kialakítása, melynek célja, hogy a munkaerő-piacról kiszorult személyek
könnyen beilleszkedjenek a munka világába. Fontos a fiatalok részvételének növelése
elsősorban a hátrányos helyzetű emberek tekintetében.


Aktív részvétel előmozdítása a foglalkoztathatóság javítása érdekében.



A társadalom peremére sodródott személyek társadalmi-gazdasági integrációja.



Ingyenes, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.



A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a vállalkozói
szellem növelése, szakemberek által biztosított támogatás nyújtása.

A IV. tevékenység során:


a fiatalok megismerik a helyi munkaerőpiaci helyzetet és a foglalkoztatási
lehetőségeket,



a résztvevők kapcsolatot alakíthatnak ki egymással,



az ösztönző programokban résztvevők együttműködnek a helyi stratégiai

programok / tervek kialakításában, aktív részvételt gyakorolnak a helyi akciókban.
A Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Ifjúsági Koncepció
tartalmazza az önkormányzat ifjúságpolitikájának célrendszerét, mely összhangban van az
Esély Derecskén projekt elérni kívánt céljaival:1


korszerű

tudás,

piacképes

szakmai

képzettség megszerzésének segítése,
1

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ifjúsági Koncepciója
(2017-2020): 12. o.
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foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció segítése,



kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az egészséges életre
motiválás, egészségfejlesztés.

II/1. Célcsoport
A Derecske városában élő, illetve lakóhelyként a települést választani szándékozó 18-35
éves fiatalok, beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a
letelepülő fiatalokat is. A projekt II., V. és VI. tevékenységénél a 16-35 éves fiatalok a
célcsoport.
Az ösztönző programba való bevonás pályáztatási rendszer szerint történik, előzetesen
kialakított értékelési szempontrendszer alapján. Derecske Város Önkormányzatának az
„Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól
szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) jelen cselekvési program 1. számú
mellékletét képezi.

II/2. Stratégiai kapcsolódások
A Felhívásban is szereplő stratégiai kapcsolódások közül az Európai Unió Ifjúsági
Stratégiáját emelném ki, mely egy idézettel indul:
„Európa jövője az ifjúságán múlik2. Számos fiatal azonban rossz életkilátásokkal indul”.
A fenti következtetés a szociális menetrendről szóló bizottsági közleményből vezethető le,
mely arra irányul, hogy több esélyt teremtsen az Európai Unió polgárainak és javítsa a
lehetőségekhez való hozzáférést mindenki számára.
Az Európai Unió társadalmi jövőképének meghatározásánál elsődleges a fiatal humán
tőke. A közlemény az ifjúsági vonatkozású szakpolitikák jövőjére vonatkozóan egy
stratégiát határoz meg. Ebben szerepel azon kedvező feltételek megteremtése, hogy az
ifjúság tudja fejleszteni képességeit, kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket és
aktívan vegyen részt a társadalomban. A társadalom számára a fiatalok olyan erőforrást
jelentenek, amely elég mobil ahhoz, hogy magasabb társadalmi célokat is elérhessen.3

2

Szélesen értelmezve ez a 13–30 éves tizenéveseket és fiatal felnőtteket jelenti.
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, Az Európai Parlamentnek, Az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és A Régiók Bizottságának - Az EU ifjúsági
stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése – Megújított nyílt
koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére
(COM/2009): 2. o.
3
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Megfigyelhető, hogy Európában tovább élnek az emberek, a nők egyre később vállalnak
gyermeket és egyre kevesebb a fiatal. Ezen demográfiai változások is befolyásolják a
nemzedékek közötti összetartást és a gazdasági növekedést. Az Európai Unió Ifjúsági
Stratégiája szerint a fiatalok nagyra értékelik a barátságot, a tiszteletet, a toleranciát és a
szolidaritást, azonban egyre nagyobb nyomással szembesülnek.4
A Felhívás illeszkedik továbbá:


Nemzeti Ifjúsági Stratégia Önálló egzisztencia – A fiatalok munkavállalásának,
otthonteremtésének elősegítése” elnevezésű célkitűzéshez,



a Nemzeti Vidékstratégiához és a



Humán közszolgáltatások területi differenciálásáról szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm.
határozathoz.

Az ifjúsági szakterület szakmai irányítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és
Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság feladata. 2011 decemberében az Új Nemzedék
Jövőjéért Program vált a kormány által elfogadott ifjúságpolitikai keretprogrammá
(1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat). A Program célja az ifjúságpolitikával kapcsolatos
szemléletváltás mind a döntéshozók, mind a fiatalok szempontjából. Közvetítő szerepet
vállal a magyar fiatalok és a politikai szereplők között. A fiatalokat bátorítni kívánja, hogy
kreatív szereplőkként járuljanak hozzá a jelenleg és a jövőben zajló politikai, gazdasági és
társadalmi folyamatok alakításához.5

II/3. Az operatív programokhoz való kapcsolódások
A projekt kapcsolódik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) a
család társadalmi szerepének megerősítését, a fiatalok képességeinek kibontakoztatását, a
társadalmi együttélés erősítését, továbbá a fiatalok helyben maradásának, aktivitásának,
valamint az ezzel kapcsolatos elvándorlásának megakadályozását célzó intézkedéseken
keresztül.

4

COM/2009: 2. o.
http://www.ujnemzedek.com/hu/uj-nemzedek-jovojeert-program (Letöltés
dátuma: 2018. május 10.)
5
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Az EFOP fő beavatkozási irányai:6


társadalom felzárkóztatása,



a társadalmi összetartás erősítése és a család szerepének megerősítése,



egészségügyi fejlesztések,



a végzettség nélküli iskola elhagyók csökkentése a köznevelés minőségének
fejlesztésén keresztül,

6

8



felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,



utánpótlás megerősítése az intézményekben dolgozók körében.

https://www.efop-palyazat.hu/ (Letöltés dátuma: 2018. május 17.)
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III. Helyzetelemzés
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a kedvezményezett
települések jegyzékét. Derecske település a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések
közé tartozik.
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete értelmében Derecske település a komplex programmal fejlesztendő
derecskei járásban található.
1. táblázat: Derecske város 18-35 éves korosztályának alakulása (2016):

Forrás: Szakmai Fejlesztési Koncepció
A kedvezőtlen demográfiai trend, amely a csökkenő lakosságszámban mutatkozott meg,
megállni látszik. Az országos tendenciákhoz hasonlóan városunkra is az elöregedő
társadalom a jellemző. Kitolódott a gyermekvállalás, csökken az aktív, dolgozó fiatalok
aránya.
Javulást mutatnak azonban a képzettségi adatok és a jövedelmi viszonyok. Mint az több
magyarországi

településre,

városunkra

is

jellemző

a

fiatalok

elvándorlása.

A

tanulmányokat folytatók, nagyvárosok iskoláiból iskoláiba járva szereznek képzettségeket,
a jobb megélhetés és könnyebb elhelyezkedés reményében. Többen költöznek a környező
nagyvárosokba a munkalehetőségek és egzisztenciájuk megteremtése miatt.
A gyermekek jelentős része hátrányos helyzetű a
gazdasági, társadalmi és kulturális körülményeit
tekintve. Több esetben a szülők iskolai végzettsége
nem haladja meg az általános iskolai nyolc osztály

9

EFOP-1.2.11-16-2017-000057 „Esély Derecskén”
elvégzését. Gyakran nem ismerik fel, hogy gyermekeik fejlődése nem a megfelelő ütemben
halad. Az intézmények sajnos nem rendelkeznek minden esetben megfelelő erőforrással
ahhoz, hogy megfelelő mértékben, megfelelő szakértelemmel legyenek kezelve a
problémák.
A szülőket megfelelő támogatásban kell részesíteni. Ez nem mindig pénzbeli támogatást
jelent, hiszen ha kellő segítséget kapnak az álláskereséshez, állásuk megtartásához, akkor
már kevésbé fognak különböző támogatásra szorulni. Fontos, hogy ezen a családok
szociokulturális

közege,

kulturális,

mentálhigiénés

színvonaluk

emelkedjen,

életkörülményeikben javulás következzen be. Csak akkor lehetünk kellőképpen
hatékonyak a gyermekek fejlesztésében, életkörülményeik javításában, ha a családjuk
helyzetében, életminőségében változás következik be. A legtöbbször ehhez akár több
évnek is el kell telnie. A szülőknek fel kell ismerniük azt, hogy kellő energia
befektetésével, a szakemberek nyújtotta támogatással jobb életszínvonalat, több
lehetőséget érhetnek el, amely nem csak számukra, hanem gyermekeik számára is
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy gyermekeik a megfelelő ütemben fejlődjenek.
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület rendeletalkotásának gyakorlatában is
megtalálható a fiatalokat érintő egyes kérdések szabályozása a következő rendeletekben:


a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet,



Az I. Rákóczi György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium intézményben
tanulmányokat folytató fiatalok „Középiskolai diákösztöndíj” támogatásáról szóló
22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet,



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény végrehajtásárról szóló 34/2009. (VII. 31.) önkormányzati rendelet.

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban Szt.) rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások

kiegészítéseként

–

önkormányzati

rendeletben meghatározott feltételek alapján, pénzbeli
vagy természetbeni formában – rendkívüli települési
támogatást nyújt.
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Az Szt. 45. § (4) bekezdése értelmében: „Rendkívüli települési támogatásban elsősorban
azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.”
Rendkívüli települési támogatás igényelhető:7
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére vagy
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére azon személyek vagy családok támogatására,
akiknek az eseti gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költségük olyan magas, hogy azt
nem képesek viselni vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.
Városunkban elsődleges a mezőgazdaság, akár fő foglalkozásként, akár jövedelem
kiegészítésként. A 16. életévét betöltött fiatalok sokszor otthagyják az iskolát és elmennek
dolgozni, legyen szó akár egy segédmunkás állásról vagy a közfoglalkoztatásról. Azt
gondolják, hogy ez biztos jövedelemforrást jelenthet a családnak. A fiatalok számára azért
is tűnik ez kézenfekvőnek, mert a szülők sem rendelkeznek más munkaerő piaci
tapasztalattal. A IV. tevékenységbe tervezett programok különböző segítséget, helyi
megoldásokat kínálnak a munkaerő piaci esélyeik javítására, a munkahely elnyerésével és
megtartásával kapcsolatos kompetenciáik és ismereteik bővítésére.

7

A szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §
(4) bekezdése alapján
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IV. Helyi ösztöndíjpályázatok
IV/1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
felsőoktatási hallgatók számára
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer,

amelynek

pénzügyi

fedezeteként

három

forrás

szolgál:

a

települési

önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a benyújtás tanévében utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatra

érkezett

pályázatokat a Szociális Bizottság a Derecske Város Önkormányzatának a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól
szóló Szabályzat alapján bírálja el.
A pályázóknak egyszeri regisztráció szükséges az
EPER-BURSA rendszerben, ahol rögzíthetik adataikat,
majd az így rögzített pályázati űrlapot kinyomtatva, a
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szabályzatban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtaniuk a pályázati felhívásban
meghatározott időpontig.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre kevesebb diák nyújtja be pályázatát,
melynek indoka lehet, hogy a fiatalok az érettségi megszerzését követően nem tanulnak
tovább, vagy továbbtanulás esetén nem nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, hogy
az iskola mellett munkát is tudjanak vállalni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett pályázati felhívás után szeretnénk az
elbírálásról szóló szabályzatot felülvizsgálni, hogy a megfelelő keretek között vonzóbbá
tegyük az ösztöndíj pályázatot a fiatalok számára.
Az ösztöndíjak elbírálásakor felvetődött, hogy kerüljön megemelésre az egy főre jutó
jövedelem, továbbá amennyire a keret engedi, emeljük meg a havonta adható ösztöndíj
mértékét. Derecske Város Önkormányzata 2012 óta minden évben 600.000 forint
keretösszeget biztosít a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatokra.
2. táblázat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok számának
alakulása 2011. évtől kezdődően

Év
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
"A" típusú "A" típusú "B" típusú "B" típusú Ösztöndíjban
Támogatási
ösztöndíjra ösztöndíjban ösztöndíjra ösztöndíjban részesülők
keretösszeg
pályázók
részesülők
pályázók
részesülők
(összes)
720.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000

51
41
27
26
20
13
6

34
30
26
21
18
13
4

3
3
1
1
1
2
0

0
0
0
0
0
1
0

34
30
26
21
18
14
4
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IV/2. Nagy Domokos Ösztöndíj
Derecske Város Önkormányzata az I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „Középiskolai diákösztöndíj”
támogatásáról szóló 22/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelete alapján 2012 évtől
kezdődően felmenő rendszerben középiskolai ösztöndíjban részesíti azokat a tanulókat,
akik a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium nappali
tagozatán középiskolai tanulói jogviszonyban állnak, derecskei állandó lakóhellyel
rendelkeznek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és példamutató közösségi
munkájukkal, vagy egy bizonyos területen mutatott kiemelkedő tehetségükkel kitűnnek
társaik közül.
A.) típusú ösztöndíjra jelentkezhet az a tanuló, aki:


állandó derecskei lakóhellyel rendelkezik,



a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyolcadik évfolyamán tanulói jogviszonyban álló és a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézménnyel tanulói jogviszonyt
létesíteni kívánó, valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló tanuló,



tanulmányi eredménye kiemelkedő, és iskolája tudományos és közösségi
tevékenységében részt vállal,



az előző tanév végi bizonyítványában a tantárgyi osztályzatok átlaga legalább 4,5
(vagy a pályázók közül a legjobb tanulmányi eredményt elért)



érvényes pályázatot nyújt be.

B.) típusú ösztöndíjra jelentkezhet az a tanuló, aki:


állandó derecskei lakóhellyel rendelkezik,



a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyolcadik évfolyamán tanulói jogviszonyban álló és a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
intézménnyel tanulói jogviszonyt létesíteni
kívánó, valamint a Derecskei I. Rákóczi
György
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Szakgimnázium
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Kollégium nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló tanuló,


tanulmányi eredménye jó, és egy adott területen bizonyíthatóan kiemelkedően
tehetséges és az iskolája tudományos és közösségi tevékenységében részt vállal,



az előző tanév végi bizonyítványában a tantárgyi osztályzatok átlaga legalább 3,0



érvényes pályázatot nyújt be.

Az ösztöndíjak egy tanulmányi évre nyerhetőek el és 10 hónapon át kerülnek folyósításra.
Az A.) típusú és a B.) típusú ösztöndíjak mértéke: 10.000 Ft/hó/tanuló.
3. táblázat: A Nagy Domokos Ösztöndíj „A” és „B” típusú ösztöndíjainak alakulása:

Év

Támogatási
keretösszeg

2013
2014
2015
2016
2017

400.000
400.000

Nagy Domokos Ösztöndíjpályázat
"A" típusú "A" típusú "B" típusú "B" típusú Ösztöndíjban
ösztöndíjra ösztöndíjban ösztöndíjra ösztöndíjban részesülők
pályázók
részesülők
pályázók
részesülők
(összes)
1
1
6
2
3
2
1
7
3
4

800.000
800.000
800.000

3
2
5

2
1
4

12
6
12

4
3
4

6
4
8

2012. évtől kezdődően felmenő rendszerben pályázhattak a diákok, amely azt jelenti, hogy
2012-ben kizárólag a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamon tanulmányait megkezdő
általános iskolás tanulók nyújthatták be pályázatukat. A felmenő rendszernek is
köszönhető,

hogy az

ösztöndíjpályázatok

alakulása

növekvő

tendenciát

mutat.

Elmondható, hogy a Nagy Domokos Ösztöndíjpályázat egyre nagyobb népszerűségek
örvend városunkban.
A

fiatalok

elvándorlásának

megakadályozására,

helyben

történő

boldogulásuk

támogatására, a gazdaságfejlesztés ösztönzésére, a lakó népesség növelésére eddig nem
került betervezésre más ösztönző.
Az Esély Derecskén című projekt keretében épp ezen területek kerültek előtérbe. Az
ösztönzők kialakításakor szem előtt tartottuk a
migráció csökkentését, a lakónépesség növelését,
továbbá a gazdaság élénkítését célzó támogatásformák
kerültek kialakításra.
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V. A tevékenységben megvalósuló programok
A támogatási összeg maximálisan 50%-ának erejéig lehetett pályázni a célcsoport
bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi
lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket
generáló tevékenységek szervezése alapján, a helyi gazdaságba való bekapcsolódást
lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítására és nyújtására a
célcsoport számára.

V/1. Ösztönzők és támogatások
Ösztönzők a Felhívás alapján a munkaerő-piaci hátrány kompenzálása céljából, a település
közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakember
hiánypótlását szolgáló, a fenti területen elhelyezkedő olyan fiatalnak adhatók, aki a
támogatási kérelmet benyújtó településen a támogatás eredményeként életvitelszerűen a
településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik.
Az ösztönzők havi maximumát a mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum
összegéig lehetett tervezni. Az ösztöndíjak minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig
adhatók.
Támogatásban részesített fiatalok számára előírás, hogy kötelező közösségi célú önkéntes
tevékenységet végezniük a településen.
Ismeretátadásban, ösztönzőben részesített fiatalok tervezett száma 9 fő.
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 29-i ülésén fogadta el
a Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat).
A projekt keretén belül 6 ösztönző program kerül betervezésre, melyek az alábbiak:


Hazaköltözők támogatása,



Derecskén munkát vállalók támogatása,



Induló vállalkozások támogatása,



Gyermekvállalás támogatása,



Derecskén lakó és dolgozók támogatása,



Hiány szakmában a településen elhelyezkedők
támogatása
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V/1/1. Célcsoport számára nyújtandó tervezett helyi ösztönző rendszer bemutatása
• „Hazaköltözők támogatása” - pályázatot nyújthat be, minden 18 és 35 év közötti
magyar állampolgár, aki vállalja, hogy 1 hónapon belül a településre költözik és a
támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A lakóhelyének a
támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon keresztül havi 30.000
Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama
alatt évente lehet pályázni. Az ösztöndíj évente 10 főnek állapítható meg.
• „Derecskén munkát vállalók támogatása” - a pályázó havi 15.000 Ft vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év
közötti fiatal, aki vállalja, hogy a településen munkaviszonyt létesít és 1 hónapon belül a
településre költözik. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A
támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni. Az ösztöndíj évente 10 főnek
állapítható meg.
• „Induló vállalkozások támogatása” - a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki
igazolja, hogy Derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve vállalja, hogy a településen a
pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a
saját foglalkoztatását biztosítja. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet
pályázni. Az ösztöndíj évente 5 főnek állapítható meg.
• „Gyermekvállalás támogatása” - azon 18-35 év közötti, derecskei lakóhellyel
rendelkező fiatal pályázhat, akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban
született gyermeke. A pályázó egyszeri 5.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást
igényelhet. Párok esetében a támogatást csak az egyik fél igényelheti. A gyermeknek
derecskei lakóhellyel kell rendelkeznie. A támogatás gyermekenként egyszeri alkalommal
adható a pályázati kiírás évében.
• „Derecskén lakó és dolgozó támogatása” - a pályázó havi 50.000 Ft vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év
közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel
rendelkezik, a településen új munkaviszonyt létesít és
legalább három hónapja új munkahelyén dolgozik. A
támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet
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pályázni. Az ösztöndíj évente 10 főnek állapítható meg.
• „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása” - a pályázó egyszeri
100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év
közötti fiatal és igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy
Derecskén helyezkedik el a Szabályzat 7. számú mellékletben szereplő hiányszakmák,
vagy gazdasági ágazatok valamelyikében. Az ösztöndíj évente 5 főnek állapítható meg.
A pályázat időtartama alatt egy pályázó egy támogatási kategóriába vonható be kivéve a
„Gyermekvállalás támogatása”, melyre függetlenül a többi kategóriában való részvételtől,
lehetőség van pályázat benyújtására.
A „D” típusú ösztöndíjon kívül elvárás a pályázókkal szemben, hogy a számukra megítélt
ösztöndíjat önmaguk fejlesztésére, továbbképzésére,
vásárlására

fordítsák,

a

megítélt

támogatás

ezzel kapcsolatos eszközök

legalább

35%-ának

erejéig,

mely

ösztöndíjrésszel a támogatás átutalásának megkezdését követő két hónapon belül a
támogatott köteles elszámolni. Ezzel is szerettük volna elérni, hogy az ösztöndíjak a
pályázók fejlődését szolgálják.
A pályázók az alábbiak szerint rangsorolhatók:
- a megadottnál több önkéntes tevékenységet végzett

(alkalmanként + 2 pont)

- rendszeresen részt vesz az Esély Otthon projekt keretében meghirdetett programokon,
rendezvényeken

(alkalmanként + 1 pont)

- részt vesz a Hazai és Európai Uniós programokra való felkészítő foglalkozáson és egyéni
felkészítő programon

(felkészítő foglalkozás esetében alkalmanként + 1 pont,

egyéni felkészítő programban történő részvétel esetén + 3 pont)
- „C” típusú - Induló vállalkozások támogatása ösztöndíj esetében, ha vállalkozásában több
munkavállalót foglalkoztat

(munkavállalónként + 2 pont)

A „Hazaköltözők támogatása”, a „Derecskén munkát vállalók támogatása”, a
„Gyermekvállalás támogatása”, és a „Derecskén lakó
és dolgozók támogatása”, pályázatok esetében különös
méltánylást érdemlő esetben lehetőség van arra, hogy
amennyiben a pályázó a pályázatát az adott félévben
nem tudta benyújtani, úgy azt a rá következő félévben
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nyújtsa be, azonban az éves létszámkeretet ez esetben sem lehet meghaladni.
Az ösztöndíjban részesülők vállalják, hogy Derecske Város Önkormányzatának
felkérésére:
- cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesznek részt,
- a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt
tanúsítanak,
- szakmai rendezvényeken vesznek részt,
- részt vesznek a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint
- ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesznek részt.
A nyertes pályázókkal Támogatási megállapodás kerül megkötésre, mely a Szabályzat
mellékletét képezi. A Szabályzat mellékletét képezik továbbá azon dokumentumok,
amelyeket az egyedi dokumentumokon kívül a pályázóknak be kell nyújtaniuk.
Igyekeztünk rugalmas pályázati rendszert kialakítani, habár tisztában vagyunk azzal, hogy
nem lehet mindent leszabályozni. A megalkotott Szabályzatot félévente / évente felül kell
vizsgálni a felmerülő élethelyzeteknek megfelelően, természetesen a projekt adta kereteken
belül.

V/2. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás
bemutatása
Ismeretátadás keretében 12 alkalommal előadás kerül megtartásra. Minden évben négy
alkalommal kívánunk ismeretátadási előadást szervezni a fiatalok számára. Az
ismeretátadási előadások szervezésénél tekintettel kívánunk lenni arra is, hogy a különböző
ösztöndíjra pályázók megtalálják számukra azt az előadást, mely hasznos lehet számukra.
A „Hazaköltözők támogatása”, a Derecskén munkát vállalók támogatása”, a „Derecskén
lakó és dolgozók” és az „Induló vállalkozások” támogatása elnevezésű ösztönzőkben részt
vevő fiatalok számára az alábbi témákban kívánunk ismeretátadási programokat szervezni:
- Helyi vállalkozások bemutatása
- Vállalkozás indításával kapcsolatos
előadások szervezése
A

„Gyermekvállalás

részesülőknek
betervezésre:
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- Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatos előadás
- Hogyan tovább a CSED/GYES/GYED után? – tervek, tapasztalatok
megosztása egymással
A „Hiányszakmában elhelyezkedők támogatása” ösztöndíjban részesülők részére pedig az
alábbiakban terveztük előadások szervezését:
- Szakmai előadások,
- Helyi vállalkozások bemutatása
Ösztönzőkben nem részesített célcsoport számára karriertervezési vitakört, vállalkozói
kompetencia fejlesztés párbeszédkört valamint állampolgári és közösségi kompetenciák
tanulókört szervezünk 12-12-12 alkalommal a megvalósítás időszakában. A fent említett
programok során 50-50-50 fő derecskei fiatalt kívánunk bevonni.

V/3. Karriertervezési vitakör tervezett témái:
- fiatalok továbbtanulási lehetőségei,
- munkavállalók önfejlesztésének lehetősége,
- OKJ képzések,
- diákmunka, közösségi szolgálat szükségessége,
- nők karrierépítése,
- férfiak karrierépítése,
- karrier helyben és a nagyvilágban,
- elbocsátott munkavállalók – Hogyan tovább?
A karriertervezési vitakör során kisebb csoportok alakítják ki véleményüket a különböző
témákról, melyeket később megosztanak a többi csoporttal. Érvek és ellenérvek
ütköztetésére kerül sor, ahol a jelen lévők bátran elmondhatják véleményüket. A moderátor
feladata koordinálni a csoportok munkáját, szükség esetén segítséget nyújt. A vitakör
végén összegyűjtik a csoportok állásfoglalásait.
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V/4. Vállalkozási kompetenciafejlesztés
Valamilyen feladatra vállalkozás, egy feladat megoldása kreatív, újszerű módon. Tervezett
témák:
- ötlettől a vállalkozásig (alapfogalmak, tőke, hitel, folyamat),
- diákvállalkozások,
- egyéni és társas vállalkozások, családi vállalkozások,
- vállalkozásból vállalat,
- kezdő vállalkozó támogatási formái, beszállítók, pályázatok,
- agrárvállalkozások,
- gyakorlati lehetőségek (inkubátor, start-up),
Olyan előadók meghívására kerül sor, akik segítséget tudnak nyújtani induló, vagy már
meglévő vállalkozásoknak. Előadó lehet egy vállalkozó, aki saját vállalkozásának indulását
mutatja be, vagy olyan szakember, aki vállalkozások támogatásával, indításának
elősegítésével foglalkozik.

V/5. Állampolgári és közösségi kompetencia tanulókör
A tanulókörök alkalmával a résztvevők összejönnek, hogy egy meghatározott témáról
tanuljanak, vagy vitázzanak, esetleg kulturális tevékenységet végezzenek. A tanulókör
munkája a tagok tapasztalatára épül, célja, hogy egymástól tanuljanak, együtt
gondolkodjanak az adott témakörön.
Cél: a társadalmi tudatosság, aktivitás fejlesztése, elköteleződés a közösségi-társadalmi
cselekvés mellett, kommunikációs készség fejlesztése, egymásra figyelés, egymás
munkájának elismerése.
A tanulókörök témái:
- Mi jellemzi az aktív, felelős állampolgárt?
- Mi motiválja a közéleti szerepvállalást?
- Mivel lehet elősegíteni az állampolgári aktivitást? (magatartásminták, saját
tapasztalat, tanulás)
- Közösségi szolgálat.
- Milyen viszonyra törekszik az állam, illetve a
helyi önkormányzat saját polgáraival? Milyen
mozgástere van az állampolgárnak? Mi az a
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minimum feltételrendszer, melyre állampolgári létünk megéléséhez szükségünk van?
Mi lenne az ideális állapot, s ehhez képest hol tartunk ma?

V/6. Egyéni felkészítő hátrányos helyzetű fiataloknak
Hazánk és városunk is büszkélkedhet kiváló tehetséggel rendelkező fiatalokkal, azonban a
tehetséggondozás mellett azon fiatalokra is gondolni kell, akiknek a lehetősége nem engedi
meg, hogy kibontakoztathassa tehetségét. A fiatalokat támogatni és segíteni kell ahhoz,
hogy jogaikkal és kötelezettségeikkel tisztában legyenek és ahhoz, hogy felelősségteljes
felnőttekké váljanak. Hazánknak érdeke, hogy a fiatalság aktívan részt vegyen a
közéletben.
A hátrányos helyzetű célcsoport számára egyéni, a munkaerőpiaci beilleszkedéshez
kapcsolódó felkészítő foglalkozásokat kívánunk megvalósítani, szakértők bevonásával
1080 órában, egy órás foglalkoztatásban 36 hónapon keresztül. A programba minimum 33
főt kívánunk bevonni.
A jelentkezők számára segítséget nyújtunk, hogy könnyebben megtalálják helyüket a
munka világában, illetve pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetnek. Két mentort
tervezünk bevonni a programba, így a jelentkezők egyfajta bizalmi viszonyt is ki tudnak
alakítani velük.
Első alkalommal a mentor feltárja a jelentkező igényeit, hogy milyen célokat szeretne
elérni. Ennek megfelelően a jelentkezővel további időpontokat beszélnek meg, egyéni
fejlesztési terveket fogalmaznak meg.
Kiemelkedő kérdések lehetnek:


Pályaorientáció,



Szakmai kompetenciák meghatározása, feltárása,



A jelentkező jövőképének kialakítása,



Munkakeresés - mely tényezők segítik vagy gátolják a munkakeresést?



Élethelyzetek megoldása,



Milyen segítségre számíthat a környezetében
lévő személyektől (család, barátok)?
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Milyen elhelyezkedési esélyek vannak azon a területen, ahol állást keres, vagy amit
tanulni szeretne?

Személyes és környezeti tényezők feltárása: munkaerő-piaci tájékozottság szintje,
képzettség, képességek, munkatapasztalat, anyagi források, családi helyzet, környező
településre utazás lehetősége, motiváció és hozzáállás, érzelmi állapot, munkaerő-piaci
lehetőségek.
Egyéni tanácsadás havonta 10 fő részére kerülne szervezésre előre megbeszélt időpontban,
így 1 fő havonta 3 alkalommal is részt tud venni egyéni tanácsadáson. Legalább 33 főt
kívánunk a programba bevonni. Igény szerint a találkozások rendje eltérhet.

V/7. Ősi foglalkozások megismerése
Szintén a hátrányos helyzetű csoportok részére ősi foglalkozások megismerésére ad
lehetőséget az a programsorozat, mely 6 alkalommal, alkalmanként 30 órás tanfolyam
keretében kerül megszervezésre, évente két alkalommal. A foglalkozás sorozat keretében
33 fő elérése tervezett. Olyan tudást szeretnénk ezzel a fiatalok részére átadni, melyet akár
otthon, a mindennapok során is tudnak alkalmazni. Egyfajta pályaorientációs jellege is
lehet azok számára, akik még nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy rendelkeznek, de
kiegészítő foglalkozásként mást is szívesen végeznének.

V/8. Szakmai kirándulás
A fiatalok számára a képzések szakmai kirándulással egészülnek ki, így például az
ismeretátadás helyi ösztönző rendszer kialakítás tevékenységen belül, jó gyakorlatok
megtekintésére is lehetősége lesz a résztvevőknek. Szakmai kirándulásra a projekt
megvalósításának időszaka alatt 3 alkalommal kerül sor. Ifjúsággal foglalkozó, őket
támogató vagy fiatalokat foglalkoztató szervezetekhez, gazdasági társaságokhoz fogunk
ellátogatni, ahol megismerkedünk a szervezettel, a szervezet fő tevékenységeivel. A
kirándulás során szerzett tapasztalatokat a projekt folyamán igyekszünk felhasználni, a jó
gyakorlatokat beépíteni munkánkba.
A

részvétel

során

egymással

való

kapcsolat

kialakítására is lehetőségük adódik a fiataloknak. A
vitakörök, tanulókörök alkalmával olyan vélemények
és javaslatok is megfogalmazódhatnak, amelyek
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segítik a későbbi programok megszervezését. A jelentkezők számára továbbá segítséget
nyújtunk ahhoz, hogy könnyebben megtalálják helyüket a munka világában, valamint
pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetnek.
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VI. A Cselekvési terv elkészítésének módszertana
A Cselekvési terv elkészítése során tekintettel kell lenni a körülményekre, hogy az adott
időszakban, hónapokban milyen programokat tudunk megvalósítani. Fontos, hogy lássuk,
hogy az adott tevékenység programja mikorra van tervezve, hiszen így az ötlettől a
megvalósításig könnyen meg tudjuk azokat szervezni.
- Helyi ösztönző rendszer
Az ösztöndíjak elbírálására vonatkozó szabályzatot Derecske Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2018. március 29-i ülésén fogadta el. Fontos, hogy az Esély
Derecskén projektnek, valamint a pályázati felhívásnak megfelelően évente legalább
egyszer felülvizsgálatra kerüljön a Szabályzat, hiszen félévről félévre látjuk igazán, hogy
hányan pályáznak, illetve hogyan tudjuk úgy alakítani Szabályzatunkat, hogy az még
inkább megfeleljen a projekt céljainak.
A Szabályzat felülvizsgálata után fontos, hogy azt maximum 5 munkanapon belül
közzétegyük az arra alkalmas fórumokon: Esély Derecskén Facebook oldal, Derecske
város Facebook oldala, városi honlap (www.derecske.hu), Derecskei Hírek, Derecskei
Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett hirdető mappa.
Az érdeklődő fiatalok tájékoztatása folyamatosan zajlik. Derecske Város Önkormányzat
Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága július és január végi
ülésein dönt az adott évben/félévben beadott pályázatokról. A nyertes pályázókkal ezt
követően Támogatási megállapodás kerül megkötésre, mely a Szabályzat mellékletét is
képezi.
- Ösztönző programokban résztvevők ismeretátadási programokban vesznek részt
A

különböző

ösztöndíjakban

részesülőknek

különböző

témákban

szervezünk

ismeretátadási előadásokat. Az ismeretátadások alkalmával lehetőségük nyílik kapcsolatok
kialakítására egymás között, továbbá olyan hasznos információkat szerezhetnek, amelyek a
későbbiek folyamán is hasznukra lehetnek.
Olyan szakembereket kell meghívni, akik segítségére
lehetnek a fiataloknak. Tekintettel arra, hogy az
ösztöndíjak

szinte

mindegyike

munkával

vagy

vállalkozással kapcsolatos, olyan előadókat tervezünk
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meghívni, akik segítséget nyújthatnak vállalkozás indításánál, vállalkozás fejlesztésében.
Természetesen gondoltunk azon pályázókra is, akik a „Gyermekvállalás támogatása”
ösztöndíjra pályáznak. Számukra családoknak járó kedvezményekkel kapcsolatos előadást
szervezünk, de lehetőségük lesz kötetlenebb hangvételű beszélgetésre is, hogy a
tapasztalataikat, tanácsaikat megoszthassák egymással.
Az ismeretátadási előadások időtartama kb. 2 óra. A projekt megvalósításának időszaka
alatt összesen 12 alkalommal kerül megszervezésre, így évente 4 alkalommal kívánjuk
megvalósítani.
- Ösztönző programokban résztvevők kiránduláson vesznek részt
Szeretnénk más településekre ellátogatni, hogy az ott kialakult jó gyakorlatokat
megtekintsük, illetve lehetőség szerint átvegyük.
A szakmai kirándulásokat minden év októberére terveztük, összesen 3 alkalommal a
projekt megvalósításának időszaka alatt. A kirándulás helyszínének és időpontjának
meghatározása után arra alkalmas szolgáltatókat kell meghívni ajánlattételre. A kirándulás
helyszínének megközelítése busszal történik. Az kiránduláson résztvevők részére egyszeri
meleg étkezés is biztosított lesz.
- Karriertervezési vitakör; Vállalkozási kompetenciafejlesztés, Állampolgári és
közösségi kompetencia tanulókör
Ezen programok 12-12-12 alkalommal kerülnek megvalósításra a projekt időszaka alatt,
tehát évente 4-4-4 alkalommal. Az időpontok meghatározása után arra alkalmas
szakembereket kell meghívni a programok megtartására. A fent említett programok elég
széles érdekeltségi kört lefednek, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes időtöltést.
A programok időtartam kb. 1,5 óra.
- Egyéni felkészítő hátrányos helyzetű fiataloknak
Egyéni felkészítő alkalmával a fiatoknak lehetősége lesz arra, hogy szakember segítsen
számukra céljaik megvalósításában. A tanácsadók összesen 1080 órában foglalkoznak a
fiatalokkal, melybe legalább 33 főt szeretnénk
bevonni.
Egyéni felkészítő megtartására olyan szakembereket
kell meghívni, akik segítséget nyújtanak a fiatalok
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számára abban, hogy fejlődésen menjenek keresztül, ezáltal képessé téve őket arra, hogy
elérjék céljaikat.
Egyéni felkészítők időtartama alkalmanként 1 óra, havonta 3 alkalommal, mely igény
szerint eltérhet.
- Ősi foglalkozások megismertetése hátrányos helyzetű fiatalokkal
Ősi foglalkozások megismertetését minden év június és július hónapokban terveztük, a
projekt időszaka alatt összesen 6 alkalommal. Olyan szakembereket kívánunk meghívni,
akik szaktudásukat szívesen átadnák a fiatalok számára. Szeretnénk, ha olyan ismereteket
szereznének, melyet akár otthon is fel tudnak használni.
A program alkalmanként 30 órában fog megvalósulni.
A helyi ösztönzőben és lakhatási támogatásban részesítettek köre köteles együttműködni
Derecske Város Önkormányzatával a település közösségfejlesztési programjaiban. Az
együttműködésen túl a támogatásban részesítettek aktív részvételt gyakorolnak a helyi
közösségi akciók/programokban, a helyi problémák megoldásában.
A programokat az arra megfelelő helyeken kívánjuk hirdetni: Esély Derecskén Facebook
oldal, Derecske város Facebook oldala, városi honlap (www.derecske.hu), Derecskei
Hírek, intézményekhez meghívó kiküldése, szórólapok elhelyezése a közintézményekben.
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VII. Helyi ösztönző rendszer kialakítása és ismeretátadási programok szervezése Derecske városában Cselekvési
terv

Sorszá
m

Program
megnevezése

Helyi ösztönzők
- „Hazaköltözők
támogatása”

1.

28

Elérni
kívánt
célcsoportb
a tartozók
(fő/
összesen)

30 fő

Helyi ösztönzők
- „Derecskén
munkát vállalók
támogatása”

30 fő

Helyi ösztönzők

15 fő

Alkalmak
száma
(összesen)

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Beszerzéssel
érintett eszköz /
szolgáltatás

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Feladatok
meghatározása /
Időszak

- Ösztöndíjak
elbírálásával
kapcsolatos
szabályzat
felülvizsgálata
- Ösztöndíjakkal
kapcsolatos
felhívás
közzététele (újság,
honlap, hirdető,
Esély Derecskén
Facebook oldal)

Határidő

Felelős

- 2019. február
- 2020. február

Megvalósítás időszaka / összes fő

2018. december 31-ig 10 fő támogatása
Pásztor Katalin
szakmai vezető

2019. december 31-ig 10 fő támogatása
2020. december 31-ig 10 fő támogatása

- 2019. március 15.
napjáig
-2020. március 15.
napjáig

2018. december 31-ig 10 fő támogatása
Pásztor Katalin
szakmai vezető

2019. december 31-ig 10 fő támogatása
2020. december 31-ig 10 fő támogatása

Pásztor Katalin

2018. december 31-ig 5 fő támogatása
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- „Induló
vállalkozások
támogatása”
Helyi ösztönzők
„Gyermekvállal
ás támogatása”
Helyi ösztönzők
- „Derecskén
lakó és dolgozó
támogatása”

2.

29

szakmai vezető
- Pályázók
tájékoztatása az
ösztöndíjakról

- A projekt
időszaka alatt
folyamatosan.

2019. december 31-ig 5 fő támogatása
2020. december 31-ig 5 fő támogatása
2018. december 31-ig 100 fő támogatása

300 fő

30 fő

Helyi ösztönzők
- „Hiány
szakmában a
településen
elhelyezkedők
támogatása”

15 fő

Ismeretátadási
előadások
szervezése

Ösztönzők
ben
részesített
fiatalok

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

- Pályázókról
nyilvántartás
vezetése

- A projekt
időszaka alatt
folyamatosan.

- Pályázatok
döntésre való
előkészítése

- Minden év július
és január
hónapokban.

- Nyertes
pályázókkal
Támogatási
megállapodás
megkötése

- Minden év július
és január
hónapokban.

Pásztor Katalin
szakmai vezető

2019. december 31-ig 100 fő támogatása
2020. december 31-ig 100 fő támogatása
2018. december 31-ig 10 fő támogatása

Pásztor Katalin
szakmai vezető

2019. december 31-ig 10 fő támogatása
2020. december 31-ig 10 fő támogatása
2018. december 31-ig 5 fő támogatása

Pásztor Katalin
szakmai vezető

2019. december 31-ig 5 fő támogatása
2020. december 31-ig 5 fő támogatása

12 alkalom

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak

Ismeretátadási
előadások előtt 10
nappal

Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

2018. augusztus 1-től 2018. december
31-ig 4 alkalommal
2019. január 1-től 2019. december 31-ig
negyedévente (összesen 4 alkalommal)
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3.

4.

30

Karriertervezési
vitakör

Vállalkozási
kompetenciafejl
esztés

50 fő

50 fő

12 alkalom

12 alkalom

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel
- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel
- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel

2020. december 1-től 2020. december
31-ig negyedévente (összesen 4
alkalommal)

A rendezvény
időpontja előtt 10
nappal

A rendezvény
időpontja előtt 10
nappal

Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

2018. június 1-től 2018. december 31-ig
4 alkalommal
2019. január 1-től 2019. december 31-ig
negyedévente (összesen 4 alkalommal)
2020. december 1-től 2020. december
31-ig negyedévente (összesen 4
alkalommal)
2018. június 1-től 2018. december 31-ig
4 alkalommal
2019. január 1-től 2019. december 31-ig
negyedévente (összesen 4 alkalommal)
2020. december 1-től 2020. december
31-ig negyedévente (összesen 4
alkalommal)
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5.

6.

31

Állampolgári és
közösségi
kompetencia
tanulókör

Célcsoport
program
költsége
(Karriertervezé
si vitakör,
Vállalkozási
kompetenciafejl
esztés,
Állampolgári és
közösségi
kompetencia
tanulókör,
Ismeretátadási
előadások)

50 fő

Nem
releváns

12 alkalom

48 alkalom

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel

A rendezvény
időpontja előtt 10
nappal

Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

2018 júniusában

Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel

2018. június 1-től 2018. december 31-ig
4 alkalommal
2019. január 1-től 2019. december 31-ig
negyedévente (összesen 4 alkalommal)
2020. december 1-től 2020. december
31-ig negyedévente (összesen 4
alkalommal)

2018 júniusától 2020. december 31-ig
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7.

8.

32

Egyéni
felkészítő
hátrányos
helyzetű
fiataloknak

Ősi
foglalkozások
megismerése

33 fő

33 fő

1080 óra

6 alkalom

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
2018 júniusában
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel
- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozóknak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel

- Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

2018 júniusától 2020. december 31-ig
havonta

2018. évben 2 alkalommal (június és
július hónapokban)

- Megvalósítás előtt
2 héttel
- Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző

2019. évben 2 alkalommal (június és
július hónapokban)
20120. évben 2 alkalommal (június és
július hónapokban)
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- Kirándulás
helyszínének és
időpontjának
meghatározása

9.

Szakmai
kirándulás

Ösztönzők
ben
részesített
fiatalok

3 alkalom

Szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozó
beszerzés kiírása

- Ajánlatkérés
kiküldése az arra
alkalmas
vállalkozásnak
- Szerződés
megkötése a
nyertes
ajánlattevővel
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- Minden év
szeptembere

2018. évben 1 alkalommal (október)
- Pásztor Katalin
szakmai vezető
2019. évben 1 alkalommal (október)

- Szakmai
kirándulás
időpontja előtt
legalább két héttel

- Dr. Majoros
Gabriella
aljegyző
20120. évben 1 alkalommal (október)
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A IV. tevékenység munkaerő- és eszközigénye
Sorszám

Program megnevezése

1.

Ismeretátadási programok

2.

Karriertervezési vitakör

3.

Vállalkozási kompetenciafejlesztés

4.
5.

34

Állampolgári és közösségi
kompetencia tanulókör
Egyéni felkészítő hátrányos
helyzetű fiataloknak

6.

ősi foglalkozások megismertetése

7.

Szakmai kirándulás

8.

-

Munkaerő igény
12 fő előadó (1 fő több
alkalommal is tarthat
ismeretátadási programot)
12 fő moderátor (1 fő több
alkalommal is tarthat
karriertervezési vitakört)
12 fő moderátor (1 fő több
alkalommal is tarthat vállalkozási
kompetenciafejlesztést)
12 fő moderátor (1 fő több
alkalommal is tarthat tanulókört)

Eszköz igény
Projektor, laptop, tollak, A/4-es
lapok, flipchart tábla
Projektor, laptop, tollak, A/4-es
lapok, flipchart tábla
Projektor, laptop, tollak, A/4-es
lapok, flipchart tábla
Projektor, laptop, tollak, A/4-es
lapok, flipchart tábla

legalább 2 fő tanácsadó

Laptop, tollak, A/4-es lapok

6 fő ősi foglalkozást végző
szakember
-

Autóbusz
Költségvetésbe a IV.
tevékenységhez betervezett
eszközök: projektor, laptop, egér,
laptop táska, 3 db flipchart tábla,
mágneses nagy fehér tábla
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„Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek
elhivatottságában.”8

VIII. Összefoglalás
Az Esély Derecskén projekt ösztönzői lehetőséget adnak arra, hogy fiatalok azt önmaguk
fejlesztésre használják fel. Szeretnék, hogy minél több fiatal éljen a lehetőséggel, hiszen
egy kicsivel több segítség mindenkinek jól jön.
Szakemberek bevonásával olyan programok kerültek tervezésre, melyek nem csak a
projekt megvalósításának időszaka alatt, hanem a későbbiekben is hasznára lehetnek a
fiataloknak.
Fontos, hogy jó viszony alakuljon ki a szervezők, a fiatalok és a szakemberek között. Ha a
fiatalok bizalommal vannak felénk, elmerik mondani problémáikat, céljaikat, a megfelelő
emberrel akár véghez is tudják azt vinni.
A programok megvalósítása során szeretnénk a fiatalok véleményét és javaslatait is
meghallgatni, hogy azt a későbbiek folyamán is fel tudjuk használni, be tudjuk építeni.
A IV. tevékenység során legalább 225 fő célcsoportba tartozó fiatalt szeretnénk elérni.
Nem csak a IV. tevékenység, hanem az egész Esély Derecskén projekt nagyon sokszínű,
minden fiatal megtalálhatja a számára fontos programot. Bízunk abban, hogy egyre
nagyobb népszerűségnek fognak örvendeni programjaink és a programok által az Esély
Derecskén projekt is.
A projekt megvalósításához elengedhetetlen a Cselekvési Tervben foglaltak maradéktalan,
tervszerű és szakszerű végrehajtása. Derecske Város Önkormányzata jelen Cselekvési
Programot a helyben szokásos módon közzéteszi, biztosítva ezzel a széles körű
társadalmasítását. Ezt követően a Cselekvési Program elfogadásáról Derecske Város
Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt.
A Cselekvési Programban megfogalmazott Cselekvési Terv végrehajtása során elért
eredményeket az önkormányzat nyilván tartja, és folyamatosan publikálja azokat a
célcsoport számára.

8
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1. számú melléklet a „Helyi ösztönző rendszer kialakítása és ismeretátadási
programok szervezése Derecske városában” című Cselekvési Programhoz
SZABÁLYZAT
Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának szempontjairól
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00057
azonosító számú, „Esély Derecskén” című projekt keretében határozott időre – 2018.
január 1-től 2020. december 31-ig - szóló ösztöndíjak formai és tartalmi szabályozását az
alábbiak szerint állapítja meg.

Hatályos: 2018. április 3-tól
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1. A szabályzat célja
E szabályzat célja a vidék népességmegtartó képességének javítása, valamint a vidékről
történő „minőségi elvándorlás” megakadályozása érdekében a fiatalok támogatása.
2. A szabályzat hatálya
2.1 A szabályzat hatálya a Derecske város illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező, lakóhelyként Derecske települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalokra
(beleértve a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő
fiatalokat) terjed ki.
A pályázat időtartama alatt egy pályázó egy támogatási kategóriába vonható be kivéve a
„Gyermekvállalás támogatása” pályázatot, melyre függetlenül a többi kategóriában való
részvételtől, lehetőség van pályázat benyújtására.
- „A” típusú pályázatra – „Hazaköltözők támogatása” - pályázatot nyújthat be, minden
18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki vállalja, hogy 1 hónapon belül a településre
költözik és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A
lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon
keresztül havi 30.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A
támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.
- „B” típusú pályázaton – „Derecskén munkát vállalók támogatása” - a pályázó havi
15.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra,
amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki vállalja, hogy a településen munkaviszonyt
létesít és 1 hónapon belül a településre költözik. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt
Derecskén kell lennie. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.
- „C ” típusú pályázaton – „Induló vállalkozások támogatása” - a pályázó egyszeri
100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év
közötti fiatal, aki igazolja, hogy Derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve vállalja, hogy a
településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással
legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja. A
támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet
pályázni.
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- „D” típusú pályázatra – „Gyermekvállalás támogatása” - azon 18-35 év közötti,
derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal pályázhat, akinek a pályázati felhívásban
meghatározott időszakban született gyermeke. A pályázó egyszeri 5.000 Ft vissza nem
térítendő pénzbeli támogatást igényelhet. Párok esetében a támogatást csak az egyik fél
igényelheti. A gyermeknek derecskei lakóhellyel kell rendelkeznie. A támogatás
gyermekenként egyszeri alkalommal adható a pályázati kiírás évében.
- „E” típusú pályázaton – „Derecskén lakó és dolgozó támogatása” - a pályázó havi
50.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra,
amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik,
a településen új munkaviszonyt létesít és legalább három hónapja új munkahelyén
dolgozik. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.
- „F” típusú pályázaton– „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása”
- a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet,
amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal és igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik,
továbbá vállalja, hogy Derecskén helyezkedik el a 7. számú mellékletben szereplő
hiányszakmák, vagy gazdasági ágazatok valamelyikében.
Az az ösztöndíjas, aki a projekt időszaka alatt sikeresen pályázott valamely ösztöndíjra –
kivéve a „Gyermekvállalás támogatása” – még egyszer nem részesíthető támogatásban.
Nem részesíthető még egyszer támogatásban a továbbiakban az a pályázó, akitől
megvonásra került a megállapított ösztöndíja.
2.2 A „D” típusú ösztöndíjon kívül elvárás a pályázókkal szemben, hogy a számukra
megítélt ösztöndíjat önmaguk fejlesztésére, továbbképzésére, ezzel kapcsolatos eszközök
vásárlására

fordítsák,

a

megítélt

támogatás

legalább

35%-ának

erejéig,

mely

ösztöndíjrésszel a támogatás átutalásának megkezdését követő két hónapon belül a
támogatott köteles elszámolni. Az ezzel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget a
Szabályzat 5. számú melléklete (Támogatási megállapodás) tartalmazza. Amennyiben az
ösztöndíjas a támogatás 35%-át nem a szabályzatban
meghatározott célra használja fel, úgy köteles a
számára megállapított támogatás egészét visszafizetni.

38

EFOP-1.2.11-16-2017-000057 „Esély Derecskén”
2.3 Az ösztöndíjakban részesülni kívánó pályázóknak továbbá kötelező közösségi célú
önkéntes tevékenység végzése a településen:
- „A” típusú– „Hazaköltözők támogatása” pályázat esetében legalább 4 alkalom
- „B” típusú – „Derecskén munkát vállalók támogatása” pályázat esetében legalább 3
alkalom
- „C ” típusú pályázat – „Induló vállalkozások támogatása” pályázat esetében legalább 3
alkalom
- „D” típusú – „Gyermekvállalás támogatása” pályázat esetben legalább 1 alkalom
- „E” típusú– „Derecskén lakó és dolgozó támogatása” pályázat esetében legalább 5
alkalom
- „F” típusú „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása” pályázat esetében
legalább 3 alkalom
2.4 Az ösztöndíjban részesülők vállalják, hogy Derecske Város Önkormányzatának
felkérésére:
- cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesznek részt,
- a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt
tanúsítanak,
- szakmai rendezvényeken vesznek részt,
- részt vesznek a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint
- ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesznek részt.
3. A pályázati felhívás közzététele, a pályázatok benyújtásának módja
- Az „A”, „B”, “C”, “D”, “E”, “F” típusú ösztöndíjak elnyerése érdekében az
önkormányzat (azonos időben) pályázati felhívást köteles közzétenni, amelynek
tartalmaznia kell az Esély Otthon című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok jelen
Szabályzatban meghatározott szempontjait.
- A pályázó a pályázatot írásban, egy eredeti példányban a pályázati felhívásnak
megfelelően

köteles

benyújtani

a

Derecskei

Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályához,
a felhívásban megjelölt határidőre. A pályázatok csak
a pályázati felhívásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényesek.
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A pályázatok benyújtására – a megadott időszakon belül - folyamatosan van lehetőség,
azonban az ösztöndíjak elbírálására a 4.3 pontban meghatározott időpontokban kerül sor.
3.1. A pályázatokhoz mellékelni kell:
- „A” típusú pályázat – „Hazaköltözők támogatása”
- Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
- Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati
példányok)


Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet – Derecske városába költözésről és HajdúBihar megyében történő munkavállalásról)



Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 60 napig nyújtható be,
kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig
lehet az alább felsorolt mellékleteket benyújtani),
o - derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által
aláírt másolati példány)
o - munkáltató igazolása, hogy a pályázó a megyében vállalt munkát
o - közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás,
jelenléti ív (legalább 4 alkalomról)

- „B” típusú pályázat – „Derecskén munkát vállalók támogatása” –


Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)



Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt
másolati példányok)



Szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet - Derecske városába költözésről és Derecske
városában történő munkavállalásról)



Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 60 napig nyújtható be,
kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig
lehet az alább felsorolt mellékleteket benyújtani),
-

derecskei

lakóhelyet

igazoló

lakcímkártya másolata (pályázó
által aláírt másolati példány)
-
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pályázó a településen vállalt munkát
o közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti
ív (legalább 3 alkalomról)
- „C ” típusú pályázat – „Induló vállalkozások támogatása”


Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)



Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt
másolati példányok)



Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás a vállalkozói tevékenységről



Nyilatkozat arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és
további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja – (4. sz. melléklet –
Nyilatkozat)



Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3
alkalomról)

- „D” típusú pályázat – „Gyermekvállalás támogatása”


Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)



Gyermek édesanyjának és édesapjának személyazonosító igazolványa és
lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)



Gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata



Gyermek részére kiállított lakcímkártya (pályázó által aláírt másolati példány)



Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 1
alkalomról)

- „E” típusú pályázat – „Derecskén lakó és dolgozó támogatása”


Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)



Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt
másolati példányok)



Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a
településen vállalt munkát és legalább 3
hónapja itt dolgozik
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szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról)
- „F” típusú pályázaton „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”
 Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt
másolati példányok)


Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát és a Szabályzat
7. számú melléklete szerinti hiányszakmában vagy gazdasági ágazatban
helyezkedett el



Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3
alkalomról)

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül - „A”és „B” típusú pályázatok esetében
- a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálásra és az ösztöndíjak folyósítására vonatkozó szabályok

4.

4.1 A beérkezett ösztöndíjpályázatokat Derecske Város Önkormányzat Képviselőtestület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el.
A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) minden
benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
A Bizottság döntését követően a nyertes pályázóval a jelen szabályzat 5. számú mellékletét
képező Támogatási megállapodás - a „D” típusú pályázat esetében a szabályzat 6. számú
mellékletét képező Támogatási megállapodás - kerül megkötésre, melyet a Bizottság
elnöke köt meg a nyertes pályázóval. Az „A” és „B” típusú pályázatok esetében a
Támogatási megállapodás megkötésére minden, a jelen szabályzatban meghatározott formailag megfelelő - mellékletek benyújtása után kerül sor.
4.2 Ösztöndíjban részesülő keretszáma és a támogatás mértéke:


„A” típusú ösztöndíjat – „Hazaköltözők
támogatása” - a Bizottság évente 10 főnek
állapíthat meg, mely 6 havi támogatást jelent
egymást követő hónapokban. Mértéke 30.000
forint / hónap. A 2020 pályázati évben
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benyújtott pályázatok esetében szükség szerint a 6 havi támogatás részletei
csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető. A támogatás a
Támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére.


„B” típusú ösztöndíjat – „Derecskén munkát vállalók támogatása” - a
Bizottság évente 10 főnek állapít meg, amely 6 havi támogatást jelent egymást
követő hónapokban. Mértéke 15.000 forint / hónap. A 2020 pályázati évben
benyújtott pályázatok esetében szükség szerint a 6 havi támogatás részletei
csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető. A támogatás a
Támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére.



„C ” típusú ösztöndíjat – „Induló vállalkozások támogatása” – a Bizottság
évente 5 főnek állapít meg, melynek mértéke egyszeri 100.000 forint (mely összeg
összesen 6 havi támogatást jelent). A támogatás a Támogatási megállapodás
megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére.



„D” típusú ösztöndíjat – „Gyermekvállalás támogatása” – a Bizottság annak a
fiatalnak állapít meg, akinek gyermeke adott év január 1. és december 31. között
született. A támogatás mértéke évi egyszeri 5000 forint (mely összeg összesen 6
havi támogatást jelent). A támogatás a Támogatási megállapodás megkötését
követően folyósítható az ösztöndíjas részére.



„E” típusú ösztöndíjat – „Derecskén lakó és dolgozók támogatása” - a
Bizottság évente 10 főnek állapít meg, mely 6 havi támogatást jelent egymást
követő hónapokban. A támogatás mértéke 50.000 forint / hónap. A 2020 pályázati
évben benyújtott pályázatok esetében szükség szerint a 6 havi támogatás részletei
csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető. A támogatás a
Támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére.



„F” típusú ösztöndíjat - „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők
támogatása” – a Bizottság évente 5 főnek állapít meg, melynek mértéke egyszeri
100.000 forint (mely összeg összesen 6 havi támogatást jelent). A támogatás a
Támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére.

43

EFOP-1.2.11-16-2017-000057 „Esély Derecskén”
4.3 Az ösztöndíjak elbírálása és folyósításuk feltételei
4.3.1 „A” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
– 18 és 35 év közötti magyar állampolgár,
- aki vállalja, hogy 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt
Hajdú-Bihar megyében vállal munkát,
- vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,
- a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére,
továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
- vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 4
alkalommal
- vállalja, hogy Derecske 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 ismeretátadási programokban és
szakmai kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés
után csatolandó dokumentumok):
- aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 60 napon belül becsatolja a derecskei
lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3
hónapja Hajdú-Bihar megyében dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység
végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet, legalább 4 alkalomról. Ez alól kivételt képez a
2020 pályázati év, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet ezen
mellékleteket benyújtani.
A pályázatokról való döntés július és január hónapokban történik meg – kivéve a 2020
pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság félévente 5 főnek, éves szinten maximum 10 fő
számára lehet megállapítani.
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A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló
lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység
végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes
pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a
pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.
A támogatás - a Támogatási megállapodás megkötését követően - adott év júliusától
decemberig és adott év januárjától júniusig adható, mely minden hónap 10. napjáig –
kivétel ez alól a július és január hónapokat, amikor az ösztöndíj az augusztusi és februári
támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.
Azon pályázók részére, akik pályázatukat a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya
másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről
szóló igazolás, jelenléti ív nélkül nyújtották be és a Bizottság állapított meg számukra
ösztöndíjat, a támogatás mértéke nem, azonban a kiutalás részleteinek száma csökkenthető.
A 2020 pályázati évben benyújtott pályázatok esetében – mely a pályázati felhívásban
megjelölt időszakban kerül kiutalásra - szükség szerint a 6 havi támogatás részletei
csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető.
4.3.2 „B” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
- 18 és 35 év közötti fiatal,
- aki vállalja, hogy a településen munkaviszonyt létesít és 1 hónapon belül a településre
költözik,
- vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,
- a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére,
továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
- vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 3
alkalommal,
- vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek
elkészítésében,
cselekvési

felülvizsgálatában
tervben

vesz

rögzített

részt,

a

feladatok

megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít,
továbbá
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közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai
kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés
után csatolandó dokumentumok),
- aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 60 napon belül becsatolja a derecskei
lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3
hónapja Derecskén dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló
igazolást, jelenléti ívet, legalább 3 alkalomról. Ez alól kivételt képez a 2020 pályázati év,
amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet ezen mellékleteket benyújtani.
A pályázatokról való döntés július és január hónapokban történik meg – kivéve a 2020
pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság félévente 5 főnek, éves szinten maximum 10 fő számára lehet megállapítani.
A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló
lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység
végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes
pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a
pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.
A támogatás - a Támogatási megállapodás megkötését követően - adott év júliusától
decemberig és adott év januárjától júniusig adható, mely minden hónap 10. napjáig –
kivétel ez alól a július és január hónapokat, amikor az ösztöndíj az augusztusi és februári
támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.
Azon pályázók részére, akik pályázatukat a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya
másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről
szóló igazolás, jelenléti ív nélkül nyújtották be és a Bizottság állapított meg számukra
ösztöndíjat, a támogatás mértéke nem, azonban a kiutalás részleteinek száma csökkenthető.
A 2020 pályázati évben benyújtott pályázatok esetében – mely a pályázati felhívásban
megjelölt időszakban kerül kiutalásra - szükség szerint
a 6 havi támogatás részletei csökkenthetők, azonban a
támogatás mértéke nem csökkenthető.
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4.3.3 „C” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
- 18 és 35 év közötti fiatal,
- derecskei lakóhellyel rendelkezik,
- vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított
vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja, továbbá nyilatkozik arról,
hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon
keresztül ezt fenntartja
- a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére,
továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
- közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal
- vállalja, hogy Derecske 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 ismeretátadási programokban és
szakmai kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta.
A Bizottság a projekt időszaka alatt januárban dönt a pályázatokról - kivéve a 2020
pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság melyeket a becsatolt dokumentumok alapján bírál el. A bizottság évente 5 főnek állapíthat
meg ösztöndíjat.
4.3.4 „D” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
- 18-35 év közötti,
- derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal,
- akinek a pályázati felhívásban meghatározott
időszakban született gyermeke,
-

a

pályázó

rendelkezik,
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- közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal
- vállalja, hogy Derecske 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 ismeretátadási programokban és
szakmai kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta.
A Bizottság a projekt időszaka alatt július és január hónapokban dönt a pályázatokról,
kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt.
4.3.5 „E” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
- 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki
- derecskei lakóhellyel rendelkezik,
- a településen új munkaviszonyt létesített és legalább három hónapja az új munkahelyén
dolgozik,
- a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére,
továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
- közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 5 alkalommal,
- vállalja, hogy Derecske 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 ismeretátadási programokban és
szakmai kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta.
A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a
pályázatokat. A pályázatokról való döntés július és
január hónapokban történik meg, – kivéve a 2020
pályázati
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megjelölt időpontban dönt a bizottság - félévente 5 főnek, éves szinten maximum 10 fő
számára lehet megállapítani.
A támogatás - a Támogatási megállapodás megkötését követően - adott év júliusától
decemberig és adott év januárjától júniusig adható, mely minden hónap 10. napjáig –
kivétel ez alól a július és január hónapokat, amikor az ösztöndíj az augusztusi és februári
támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra. A
2020 pályázati évben benyújtott pályázatok esetében – mely a pályázati felhívásban
megjelölt időszakban kerül kiutalásra - szükség szerint a 6 havi támogatás részletei
csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető.
4.3.6 „F” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót,
aki:
- 18 és 35 év közötti fiatal,
- derecskei lakóhellyel rendelkezik,
- Derecskén helyezkedett el a 7. számú mellékletben szereplő hiányszakmák, vagy
gazdasági ágazatok valamelyikében,
- munkáltatója igazolta, hogy a pályázó a településen vállalt munkát,
- a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére,
továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
- közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal,
- vállalja, hogy Derecske 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 ismeretátadási programokban és
szakmai kiránduláson vesz részt,
- a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta.
A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a
pályázatokat. A pályázatokról való döntés január
hónapokban történik, kivéve a 2020 pályázati évet,
amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban
dönt a bizottság.
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4.4 A pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik
- a megadottnál több önkéntes tevékenységet végzett

(alkalmanként + 2 pont)

- rendszeresen részt vesz az Esély Otthon projekt keretében meghirdetett programokon,
rendezvényeken

(alkalmanként + 1 pont)

- részt vesz a Hazai és Európai Uniós programokra való felkészítő foglalkozáson és egyéni
felkészítő programon

(felkészítő foglalkozás esetében alkalmanként + 1 pont,

egyéni felkészítő programban történő részvétel esetén + 3 pont)
- „C” típusú - Induló vállalkozások támogatása ösztöndíj esetében, ha vállalkozásában több
munkavállalót foglalkoztat

(munkavállalónként + 2 pont)

Az „A”, „B”, „D”, „E” pályázatok esetében különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség
van arra, hogy amennyiben a pályázó a pályázatát az adott félévben nem tudta benyújtani,
úgy azt a rá következő félévben nyújtsa be, azonban az éves létszámkeretet ez esetben sem
lehet meghaladni. A 2020 pályázati évben csak a pályázati felhívásban megjelölt
időpontban / időpontokban lesz lehetőség arra, hogy a pályázók a pályázatukat benyújtsák.
4.5 A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani
kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem ütközik a pályázati kiírásba.

4.6

Az önkormányzat a megítélt ösztöndíjak összegét jelen Szabályzat alapján, az

ösztöndíjat elnyert fiatal pályázati adatlapján megjelölt bankszámlaszámára köteles
átutalni.
5. Az ösztöndíjak megvonásának esetei
5.1. Az ösztöndíjak esetében az ösztöndíj megvonásra kerül, ha az ösztöndíjas a támogatás
folyósítása alatt lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén.
5.2 Az „A”, „B”, „E”, „F” típusú pályázat esetében az
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatás folyósítása
alatt

munkahelyéről

munkaviszonyát
megszűnik.
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5.3 "C" típusú pályázat esetében az ösztöndíj megvonásra kerül, ha a pályázó
foglalkoztatását nem biztosítja legalább egy éven keresztül saját vállalkozásával.
5.4 Az ösztöndíj továbbá megvonásra kerülhet, ha azt a pályázó a döntéshozó
megtévesztésével, valótlan adatok szolgáltatásával nyerte el.
5.5 Amennyiben a pályázó nem a Támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
használja fel ösztöndíját, köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat visszafizetni, a
megállapodásban foglaltak szerint.
5.6 A fent megjelölt esetekben a döntéshozó megszüntető határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról.
6. Záró rendelkezések
Az Esély Otthon megnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra, valamint a
Támogatási

Szerződésben

foglaltakra,

az

ösztöndíj

2018.

január

1.

napjától

visszamenőlegesen megállapítható.
Jelen szabályzatot Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2018. (III. 29)
KT számú határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2018. április 3. napjától lép hatályba.
D e r e c s k e, 2018. március 29.

Bakó István
polgármester
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1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
Esély Otthon című
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
„A”, „B”, “C”, “D”, “E”, “F” típusú ösztöndíjak
igényléséhez
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)
Pályázó neve:
_________________________________________________________________________
Szül. helye, ideje:
_____________________________,_________év_____________________hó______nap

Anyja neve:
_________________________________________________________________________
Lakóhelye, levelezési címe:
_________________________________________________________________________
Telefonszáma:_____________________________________________________________
Adóazonosító
jele:_____________________________________________________________________
Igényelt

ösztöndíj

megnevezése,

____________________________________________
Pénzintézet neve, bankszámlaszám, amelyre nyertes
pályázat

esetén

a

támogatás

utalható:

____________________________________________
___________________________________________
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Vállalom, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére:
- cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában részt veszek,
- a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt
tanúsítok,
- szakmai rendezvényeken részt veszek,
- részt veszek a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint
- részt veszek ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson.
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás
visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, illetőleg az ösztöndíj időtartama, a projekt
időszaka alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
Derecske, _______ év _____________________hónap _____nap

_______________________
pályázó aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell:
A Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt dokumentumok.
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2. számú melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Derecske városába költözésről és Hajdú-Bihar megyében történő munkavállalásról
Esély otthon című
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” típusú - Hazaköltözők támogatása
igényléséhez
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)
Alulírott………………………………………………………………………………. (név)
…………..……………………………………………………….

(anyja

neve),

…………………………………………………………………….(születési hely, idő,),
bejelentett

állandó

lakóhely:

….........................

irányítószám

…...............................település
…..................................................................utca/út….....................................................szám
bejelentett tartózkodási hely (ha releváns)

………….................... irányítószám

…............................................................település
…………….....................................…......utca/út

…...........................….............szám

(életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.)*

alatti lakos vállalom, hogy az „A” típusú pályázat – „Hazaköltözők támogatása” típusú
ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázat benyújtását követő 1 hónapon belül Derecske
településre költözöm és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállalok
munkát. Lakóhelyem a támogatási időszaka alatt Derecskén lesz.
Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén, a Támogatási megállapodásban
foglaltaknak maradéktalanul eleget teszek, különben a jogtalanul felvett támogatást vissza
kell fizetnem Derecske Város Önkormányzata részére.
………………,……………év ………....hónap ….nap
…………………………………
aláírás
A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
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3. számú melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Derecske városába költözésről és Derecske városában történő munkavállalásról
Esély Otthon című
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„B” típusú - Derecskén munkát vállalók támogatása
igényléséhez
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)
Alulírott………………………………………………………………………………. (név)
…………..………………………………………………………...

(anyja

neve),

………………………………………………………………………….(születési hely, idő,),
bejelentett

állandó

lakóhely:

….........................

irányítószám

…...............................település…..................................................................utca/út…............
......................................................szám
bejelentett tartózkodási hely (ha releváns)

………….................... irányítószám

…............................................................település…………….....................................…......
utca/út …...........................…..............szám (életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási
helyemen élek.)*
alatti lakos vállalom, hogy a „B” típusú pályázat – „Derecskén munkát vállalók
támogatása” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázat benyújtását követő 1
hónapon belül Derecske településre költözöm és a támogatás időszaka alatt Derecske
településen vállalok munkát. Lakóhelyem a támogatási időszak alatt Derecskén lesz.
Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén, a Támogatási megállapodásban
foglaltaknak maradéktalanul eleget teszek, különben a jogtalanul felvett támogatást vissza
kell fizetnem Derecske Város Önkormányzata részére.
……………,…………év………....hónap……….nap
…………………………………
aláírás
A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
Esély Otthon című
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„C” típusú - Induló vállalkozások támogatása
igényléséhez
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)
Alulírott………………………………………………………………………………. (név)
…………..……………………………………………………….

(anyja

…………………………………………………………………….(születési

neve),
hely,

idő,),

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….(állandó

lakóhely)

szám alatti lakos
kinyilatkozom, hogy
- ……………………………………….………………………………… (vállalkozás neve)
- ……………………………………………………………………………...… (székhelye)
- ……………………………………………………………………………..…. (adószáma)
- ………………………………………………………………………… (cégjegyzékszáma)
vállalkozásommal foglalkoztatásomat ……………… hónapja biztosítom és további
legalább …………….. hónapra biztosítani fogom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben
foglalkoztatásomat minimum 1 évig vállalkozásom által nem biztosítom, illetőleg
amennyiben a Támogatási megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul nem teszek
eleget, a jogtalanul felvett támogatást vissza kell fizetnem Derecske Város Önkormányzata
részére.
……………,………év……....hónap ………….nap
…………………………………
aláírás
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5. számú melléklet
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
Támogató: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Aláírásra jogosult képviselő neve: Békésiné Kiss Gabriella
másrészről:
Támogatott személy neve:
Cím:
Személyigazolvány szám:
Vállalkozók esetén adószám:
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
A támogatás tárgya, összege, célja, folyósítása:
1.) A támogatás összege: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának ……………………. számú határozata alapján ….
- Ft, azaz ………. Forint összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatás.
A Támogató a támogatást a …../2018. (III. 29.) KT számú határozatával elfogadott
Derecske

Város

Önkormányzatának

az

“Esély

Otthon”

című

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat alapján biztosítja.
A támogatás minimum 35%-a kizárólag a Támogatott képzésére, továbbképzésére,
önfejlesztésére, ezzel kapcsolatos eszközök vásárlására fordítható, mellyel a Támogatott
köteles elszámolni.
2.) A támogatás összegét a Támogató egy összegben /
hat havi egyenlő részben utalja át a Támogatott
……………..

számú

bankszámlájára

a

jelen

támogatási megállapodás aláírását követően / minden
hónap 10. napjáig.
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A támogatás céljelleggel meghatározott részével való elszámolás:
3.) A Támogató a Támogatott számára, a támogatás céljelleggel meghatározott része
vonatkozásában számadási kötelezettséget ír elő a rendeltetésszerű felhasználásáról. A
Támogatott ezen támogatással legkésőbb a támogatás átutalásának megkezdését
követő …….. hónapon belül köteles elszámolni a Támogató felé.
4.) A támogatással minden esetben számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi
bizonylatokkal, képzésen történő részvételt igazoló dokumentumokkal kell elszámolni. A
számláknak, bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük. A másolati számlára,
bizonylatra rá kell vezetni: „a másolat az eredetivel mindenben egyező”, mely tényt a
Támogatott aláírásával is elismeri. A Támogatott a felhasználást dokumentáló
bizonylatokra, számlákra, képzésen történő részvételt igazoló dokumentumokra köteles
ráírni: „Az Esély Otthon pályázat ösztöndíj támogatásának elszámolásához
benyújtva”.
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen megállapodás 1.
pontjában meghatározott célra használja fel a támogatás meghatározott összegét, úgy a
teljes ösztöndíjat köteles – a visszafizetésre történő felszólításban foglalt határidőn belül –
Derecske Város Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 11738118-1537298510821060 számú fizetési számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg – az átutalás és a
visszautalás közötti időszakra – a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a felhasználást és a
számadást, továbbá amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem,
vagy nem elfogadható módon tesz eleget, illetve ha a támogatás felhasználása
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, akkor a
Támogatott

a

támogatás

összegét

köteles

az

önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül
az önkormányzat számlájára visszafizetni.
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Egyéb rendelkezések:
7.) A Támogatott Derecske Város Önkormányzatának felkérésére:
- cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt,
- a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt
tanúsít,
- szakmai rendezvényeken vesz részt,
- részt vesz a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint
- ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt.
8.) Jelen támogatási megállapodásból eredő minden vitás kérdést a felek először békés
úton próbálnak rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a felek peres úton
történő vita rendezésére értékhatártól függően kikötik a Berettyóújfalui Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
9.) Ez a megállapodás …….. napjától …… napjáig érvényes. A 20………. év ……..-ig
bármilyen ok miatt át nem utalt összegre a későbbiekben a Támogatott nem tarthat igényt.
10.) Jelen támogatási megállapodásban nem rendezett kérdésekre a vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az Esély Otthon projekt pályázati felhívása az irányadó.
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást érintően módosulnak, a
jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás nélkül is kihatnak a
megállapodásban foglalt jogokra és kötelezettségekre.
Derecske, 201….…..............................
..................................................................…
Támogató

Ellenjegyzések
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6. számú melléklet
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
Támogató: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testület Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Aláírásra jogosult képviselő neve: Békésiné Kiss Gabriella
másrészről:
Támogatott személy neve:
Cím:
Személyigazolvány szám:
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
A támogatás tárgya, összege, célja, folyósítása:
1.) A támogatás összege: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának ……………………. számú határozata alapján ….
- Ft, azaz ………. Forint összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatás.
A Támogató a támogatást a …../2018. (III. 29.) KT számú határozatával elfogadott
Derecske

Város

Önkormányzatának

az

“Esély

Otthon”

című

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat alapján biztosítja.
2.) A támogatás összegét a Támogató egy összegben utalja át a Támogatott ……………..
számú bankszámlájára a jelen támogatási megállapodás aláírását.
Egyéb rendelkezések:
3.) A Támogatott Derecske Város Önkormányzatának
felkérésére:
- cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában
vesz részt,
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- a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt
tanúsít,
- szakmai rendezvényeken vesz részt,
- részt vesz a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint
- ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt.
4.) Jelen támogatási megállapodásból eredő minden vitás kérdést a felek először békés
úton próbálnak rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a felek peres úton
történő vita rendezésére értékhatártól függően kikötik a Berettyóújfalui Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
5.) Ez a megállapodás …….. napjától érvényes.
6.) Jelen támogatási megállapodásban nem rendezett kérdésekre a vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az Esély Otthon projekt pályázati felhívása az irányadó.
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást érintően módosulnak, a
jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás nélkül is kihatnak a
megállapodásban foglalt jogokra és kötelezettségekre.

Derecske, 201….…..............................
..................................................................…
Támogató
Ellenjegyzések
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7. számú melléklet
„F” típusú – „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása” pályázat
keretében támogatható hiányszakmák és ágazatok
I. Hiányszakmák
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1.

Ács

2.

Állattartó szakmunkás

3.

Bádogos

4.

Eladó

1.

Elektromechanikai műszerész

2.

Elektronikai technikus

3.

Épület- és szerkezetlakatos

4.

Gazda

5.

Gépi forgácsoló

6.

Gépgyártástechnológiai technikus

7.

Gyakorló ápoló

8.

Gyártósori gépbeállító

9.

Hegesztő

10.

Húsipari termékgyártó

11.

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

12.

Ipari gépész

13.

Járműfényező

14.

Járműipari fémalkatrész-gyártó

15.

Kertész

16.

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

17.

Kőműves

18.

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

19.

Mechatronikai technikus

20.

Mezőgazdasági gépész

21.

Nyomdaipari gépmester

22.

Nyomdaipari technikus

23.

Pék

24.

Szociális gondozó és ápoló
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25.

Útépítő

26.

Vegyipari technikus

27.

Vegyész technikus

28.

Villanyszerelő

II. Gazdasági tevékenység
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
Ipar
Feldolgozóipar
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, légkondicionálás
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
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Forrásjegyzék


Esély Otthon pályázati felhívás



Szakmai Fejlesztési Koncepció (Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.)



Derecske Város Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója (2017-2020)



A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, Az Európai Parlamentnek, Az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és A Régiók Bizottságának - Az EU ifjúsági
stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése – Megújított nyílt
koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére
(COM/2009)



Magyarország Alaptörvénye (2018. április 25.)



a

kedvezményezett

járások

besorolásáról

szóló

290/2014.

(XI.

26.)

Kormányrendelet


a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény



a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet



https://www.efop-palyazat.hu/ (Letöltés dátuma: 2018. május 17.)



http://www.ujnemzedek.com/hu/uj-nemzedek-jovojeert-program (Letöltés dátuma:
2018. május 10.)
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