
S Z A B Á L Y Z A T 

 

Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok  

elbírálásának szempontjairól 

 

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú, 

„Esély Derecskén” című projekt keretében határozott időre – 2021. április 1-től 2021. szeptember 

28-ig - szóló ösztöndíjak formai és tartalmi szabályozását az alábbiak szerint állapítja meg. 

Hatályos: 2021. március 19-től. 

  



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. 

2.2 Derecske Város Önkormányzata, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, a 

Képviselő-testület tagjai, valamint fentiek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói nem részesülhetnek ösztöndíjban. 

 

2.3 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. 

 

2.4 Az ösztöndíjak beadásánál és elbírálásánál a 2018. január 1. után lévő élethelyzeteket lehet 

figyelembe venni, amelyekre tekintettel a pályázók benyújthatják pályázatukat.  

 

- „A” típusú pályázatra – „Hazaköltözők támogatása” - pályázatot nyújthat be, minden 18 és 35 év 

közötti magyar állampolgár, aki vállalja, hogy - a pályázati felhívásban meghatározott időszakban – 

a pályázata benyújtását követően 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka 

alatt Derecskén vagy Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A lakóhelyének a támogatási időszak 

alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000 Ft vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult.  

 

- „B” 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.  

 

- „C” 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 10.000 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.  

 

- „D” típusú pályázaton – „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők 

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, illetve a településen hiányszakmában új munkaviszonyt létesít és legalább három 

hónapja új munkahelyén dolgozik.  

 

- „E” típusú pályázaton - „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” - a pályázó havi 25.000 Ft 

vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év 

közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve aktív tanulói / hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezik. 

 

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. 

 

2.5 A „C” 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 4. 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. 

 

2.6 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 pályázat – „Induló vállalkozások támogatása” pályázat esetében legalább 3 alkalom 

- „C” típusú – „Gyermekvállalás támogatása” pályázat esetben legalább 1 alkalom 

- „D” típusú– „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” 

pályázat esetében legalább 5 alkalom 

- „E” típusú” - „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” pályázat esetében 4 alkalom 

 

2.6.1. Veszélyhelyzet idején Derecske Város Önkormányzat Polgármestere határozza meg a 

pályázók számára a közérdekű önkéntes tevékenység elvégzésének módját és határidejét. 

Veszélyhelyzet ideje alatt nem kell a fiataloknak közérdekű önkéntes tevékenységet végezniük.  

2.6.2. Amennyiben már megkötött Támogatási megállapodásokra is érint, úgy azt a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről számított 15 napon belül módosítani szükséges.  

2.6.3. Amennyiben a pályázók nem a Polgármesteri döntésben foglaltak szerint teljesítik a 

közérdekű önkéntes tevékenységet és részükre már került ösztöndíj kifizetésre, úgy kötelesek a 

kifizetett ösztöndíj egészét visszafizetni.  

 

2.7 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,  

- a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása, a program működtetésének bemutatása 

helyben, szakmai rendezvényeken részvétel, pályázati konstrukcióban nyertes más 

kedvezményezettek fogadása, eredményeik, problémáik közös feldolgozása,  

- részt vesznek a település/térség 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” 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 Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályához, a 

felhívásban megjelölt határidőre. A pályázatok csak a pályázati felhívásban meghatározott 

csatolandó mellékletekkel együtt érvényesek. 



A pályázatok elbírálására a 4.3 pontban meghatározott időpontban 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 Hajdú-Bihar megyében 

történő munkavállalásról) 

• Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 30 napig nyújtható be, 

- derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt 

másolati példány) 

- munkáltató igazolása, hogy a pályázó a megyében vállalt munkát  

- közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet kell benyújtani (legalább 

4 alkalomról). 

 

- „B” 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 – (3. sz. melléklet – Nyilatkozat) 

• közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 

alkalomról) 

 

- „C” 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). 

 

- „D” típusú pályázat – „Derecskén lakó és 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 legalább 3 hónapja ott 

dolgozik, a Szabályzat 6. számú melléklete szerinti hiányszakmában helyezkedett el,  



• közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ívet kell benyújtani  

(legalább 5 alkalomról). 

 

- „E” típusú pályázat – „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” 

• Pályázati adatlap (1. sz. melléklet) 

• Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati 

példányok) 

• Tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás aktív jogviszonyról, melynek tartalmaznia kell azt is, 

hogy a pályázó milyen szakmát tanul / szakon tanul. (A jogviszonynak a támogatás időszaka 

alatt folyamatosnak kell lennie.) 

• A pályázó a szabályzat 6. számú melléklet szerinti hiányszakmák valamelyikét tanulja 

(egyetemi vagy főiskolai képzés, OKJ szakképesítés). A Bizottság kedvezően bírálhatja el 

azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a szabályzat 6. számú mellékletében 

foglalt valamely hiányszakmát tanulja, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó által tanult 

foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak 

számít. 

• Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tanulmányai befejezését követően Derecske 

városában kíván elhelyezkedni (7. számú melléklet), 

• Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ívet kell benyújtani 

(legalább 4 alkalomról). 

 

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül - „A” típusú pályázat esetében - a pályázat 

benyújtását követően nincs lehetőség. 

4.  A pályázatok elbírálásra és az ösztöndíjak folyósítására vonatkozó szabályok 

4.1 A beérkezett ösztöndíjpályázatokat Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület 

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el az e Szabályzatban meghatározott 

időszakban -2018. január 1. napjától 2021. szeptember 28. napjáig - beálló életesemények 

figyelembevételével. 

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 4. számú mellékletét képező 

Támogatási megállapodás - a „C” típusú pályázat esetében a szabályzat 5. számú mellékletét képező 

Támogatási megállapodás - kerül megkötésre, melyet Derecske Város Önkormányzat 

Polgármestere köt meg a nyertes pályázóval. Az „A” típusú pályázat esetében a Támogatási 

megállapodás megkötésére a jelen szabályzatban meghatározott - formailag megfelelő - mellékletek 

benyújtása után kerül sor. 

4.2 Ösztöndíjban részesülők keretszáma és a támogatás mértéke: 

• „A” típusú ösztöndíjat – „Hazaköltözők támogatása” - a Bizottság 3 főnek állapíthat 

meg, mely 6 havi támogatást jelent egymást követő hónapokban. Mértéke 45.000 forint / 

hónap. A támogatás a Támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható az 

ösztöndíjas részére.  



• „B” típusú ösztöndíjat – „Induló vállalkozások támogatása” – a Bizottság 3 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. 

• „C” típusú ösztöndíjat – „Gyermekvállalás támogatása” – a Bizottság annak a fiatalnak 

állapít meg, akinek gyermeke az adott évben született. A támogatás mértéke egyszeri 10.000 

forint (mely összeg összesen 6 havi támogatást jelent). A támogatás a Támogatási 

megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére. 

• „D” típusú ösztöndíjat – „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők 

támogatása” - a Bizottság évente 3 főnek állapít meg, mely 6 havi támogatást jelent egymást 

követő hónapokban. A támogatás mértéke 50.000 forint / hónap. A támogatás a Támogatási 

megállapodás megkötését követően folyósítható az ösztöndíjas részére. 

• „E” típusú ösztöndíjat – „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” - a Bizottság 8 főnek 

állapít meg, mely 6 havi támogatást jelent egymást követő hónapokban. A támogatás 

mértéke 25.000 forint / hónap. A támogatás a Támogatási megállapodás megkötését 

követően folyósítható az ösztöndíjas részére. 

 

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 a pályázata benyújtását követően 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,  

- 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 30 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.  

 

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik, melyet 3 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 - 2021. év áprilisától 

szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól a április hónapot, 

amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által 

megadott bankszámlaszámra.  

Azon pályázók részére, akik pályázatukat a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya 

másolata, valamint a munkáltatói igazolás nélkül nyújtották be és a Bizottság állapított meg 

számukra ösztöndíjat, a támogatás mértéke nem, azonban a kiutalás részleteinek száma 

csökkenthető. 

 

 

4.3.2 „B” 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 2021 áprilisában dönt a pályázatokról, melyeket a becsatolt dokumentumok 

alapján bírál el. A bizottság 3 főnek állapíthat meg ösztöndíjat.  

 

4.3.3 „C” 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 gyermeke derecskei lakóhellyel rendelkezik, 

- közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 1 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 2021. április hónapban dönt a pályázatokról.  

 

4.3.4 „D” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki: 

- 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki  

- derecskei lakóhellyel rendelkezik, 

- a pályázati felhívásban meghatározott időszakban a településen hiányszakmában (6. számú 

melléklet) 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 Bizottság kedvezően 

bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a Szabályzat 6. számú 

mellékletében foglalt valamely hiányszakmában helyezkedett el, azonban úgy ítéli meg, 

hogy a pályázó által végzett foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó 

tevékenységnek, foglalkozásnak számít. 

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik meg, – melyet 3 fő számára 

lehet megállapítani. 

 

A támogatás - a Támogatási megállapodás megkötését követően - 2021 áprilisától 

szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól   az április hónapot, 

amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által 

megadott bankszámlaszámra.  

 

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 pályázati felhívásban meghatározott időszakban a pályázó a szabályzat 6. számú 

melléklet szerinti hiányszakmák valamelyikét tanulja (egyetemi vagy főiskolai képzés, OKJ 

szakképesítés) 

- 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 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. 

 

A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a pályázatokat. A Bizottság kedvezően 

bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a szabályzat 6. számú 

mellékletében foglalt valamely hiányszakmát tanulja, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó 

által tanult foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, 

foglalkozásnak számít. 

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik meg, melyet 8 fő számára lehet 

megállapítani. 

 

A támogatás - a Támogatási megállapodás megkötését követően - 2021 áprilisától 

szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól az április hónapot, 

amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg - kerül átutalásra a pályázó által 

megadott bankszámlaszámra.  

 

4.4 A pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik 

- a megadottnál több önkéntes tevékenységet végzett a pályázat benyújtásáig (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 (alkalmanként + 1 

pont) 

- „B” típusú - „Induló vállalkozások támogatása” ösztöndíj esetében, ha vállalkozásában több 

munkavállalót foglalkoztat      (munkavállalónként + 2 pont) 

- „E” típusú - „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” ösztöndíj esetében, ha a pályázó 

rendelkezik helyi munkáltató szándéknyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a pályázót 

tanulmányai után foglalkoztatni kívánja.      (+ 2 pont) 

 

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”, „D” típusú pályázat esetében az ösztöndíj ki nem fizetett része megvonásra kerül, ha a 

támogatás folyósítása alatt munkahelyéről elbocsátják, a pályázó munkaviszonyát megszünteti vagy 

munkahelye megszűnik.  

5.3 "B" típusú pályázat esetében az ösztöndíj megvonásra kerül, ha a pályázó foglalkoztatását nem 

biztosítja legalább egy éven keresztül saját vállalkozásával. 

5.4 „E” típusú pályázat esetén az ösztöndíj megvonásra kerül, ha a pályázó a tanulmányait, melyre 

tekintettel az ösztöndíjat kapja, nem folytatja. 

5.5 Az ösztöndíj továbbá megvonásra kerülhet, ha azt a pályázó a döntéshozó megtévesztésével, 

valótlan adatok szolgáltatásával nyerte el. 

5.6 Amennyiben a pályázó nem a Támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően használja 

fel ösztöndíját, köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat visszafizetni, a megállapodásban 

foglaltak szerint. 

5.7 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 tekintettel, az ösztöndíj 2018. január 1. napjától 

visszamenőlegesen megállapítható. 

Jelen szabályzatot Derecske Város Önkormányzat Polgármestere a 182/2021. (III.19.) számú 

határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2021. március 19 napjától lép hatályba. 

D e r e c s k e, 2021. március 19. 

 

 

  Bordán Szabolcs     Varsányiné dr. Antal Erzsébet 

  polgármester             jegyző 

  



1. sz. melléklet  

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Esély Otthon című  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

 „A”, „B”, “C”, “D” “E” 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, betűszáma: ____________________________________________ 

 

Pénzintézet neve, bankszámlaszám, amelyre nyertes pályázat esetén a támogatás utalható:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 

 

Vállalom, hogy közérdekű önkéntes tevékenységet végzek az „Esély Otthon” című Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzatban meghatározottak szerint. 

 

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. 

 

c) kinyilatkozza, hogy Derecske Város Önkormányzatának, illetve konzorciumi partnere(i)nek nem 

vezető tisztségviselője, a Képviselő-testületnek nem tagja, valamint a fentieknek nem Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozója.  

 

 

 

 

 
Derecske, _______ év _____________________hónap _____nap  

 
_______________________  

pályázó aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az adatlaphoz csatolni kell:  

A Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt dokumentumok. 

  



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! 

  



3. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 

Esély Otthon című  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 „B” típusú - Induló vállalkozások támogatása 

 

igényléséhez  

 

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)  

 

 

Alulírott………………………………………………………………………………………………. 

(név) …………..………………………………………………………. (anyja neve), 

…………………………………………………………………….(születési 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   



4. számú melléklet 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Támogató: Derecske Város Önkormányzata 

Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

Aláírásra jogosult képviselő neve: Bordán Szabolcs polgármester 

 

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 ……………………………… 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. 

 

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 11738118-15372985-



10821060 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. 

 

 

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. 

Az ösztöndíjak megvonásának eseteit a szabályzat 5. pontja tartalmazza. 

 

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, 2021….….............................. 

 

..................................................................…  ......................................................... 

Támogató        Támogatott 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés:       

 

 

Derecske, 2021. …………….. 

 

 

………………………………..   

Varsányiné dr. Antal Erzsébet 

               jegyző   



Pénzügyi ellenjegyzés: 

Derecske, 2021. …………… 

 

 

…………………………………… 

Csorvásiné Kiss Viktória 

mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető 

 

 

  



5. számú melléklet 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Támogató: Derecske Város Önkormányzata  

Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

Aláírásra jogosult képviselő neve: Bordán Szabolcs polgármester 

 

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 …………………… 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, 

- 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.  

 

13.) 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, 2021….….............................. 

 

..................................................................…  ......................................................... 

   Támogató      Támogatott 

 

 



 

Jogi ellenjegyzés:       

 

Derecske, 2021. …………….. 

 

 

………………………………..   

Varsányiné dr. Antal Erzsébet 

               jegyző   

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Derecske, 2021. …………… 

 

 

…………………………………… 

Csorvásiné Kiss Viktória 

mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető 

 

 

  



6. számú melléklet 

„F” típusú – „Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása” pályázat keretében 

támogatható hiányszakmák és ágazatok 

 

I. Hiányszakmák 

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 

25. Útépítő  

26. Vegyipari technikus 

27. Vegyész technikus  

28. Villanyszerelő 

  



7. számú melléklet 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Derecske városában munkavállalásról 

Esély Otthon című  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 „E” típusú - “Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” 

ösztöndíj igényléséhez  

 

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)  

 

Alulírott………………………………………………………………………………………………. 

(név) …………..………………………………………………………. (anyja neve), 

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

bejelentett állandó lakóhely: …......................... irányítószám …...............................település 

…..................................................................utca/út…........................................................................szám 

alatti lakos nyilatkozom, hogy tanulmányaim befejezését követően Derecske településen vállalok 

munkát.  

Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén, a Támogatási megállapodásban foglaltaknak 

maradéktalanul eleget teszek, különben a jogosulatlanul felvett támogatást vissza kell fizetnem 

Derecske Város Önkormányzata részére. 

 

……………………………, ………………év …………………………....hónap ……………….nap 

 

 

 

 

………………………………… 

aláírás  

 

 

 


