11/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

„A” típusú pályázati kiírás – Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással – elbírálás
szempontjai

Értékelési szempontok
1. Szociális helyzet
1.1.

1.2.

max. 45 pont

Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi bruttó
jövedelme:
nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó
összegét

15

a mindenkori minimálbér bruttó összegének 100 150 % között van

10

Eltartott gyermekek száma:
1 eltartott gyermek

10

2 eltartott gyermek

20

3 vagy több eltartott gyermek

30

2. iskolai végzettség értékelése
2.1.

Maximálisan
adható pontszám

felsőfokú végzettség megléte, vagy annak
megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat

max. 65 pont

25

érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy annak
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat
folytat

15

szakképzés vagy érettségi megléte

10

2.2

munka mellett szakképesítés megszerzésére iskolai
rendszerben esti/levelező jogviszonyban
tanulmányokat folytat

10

2.3.

353/2017. (XI.29) Korm. rendelet 5. melléklet
szerinti, Bács-Kiskun megyére vonatkozó
hiányszakmával rendelkezik *

30

3. Foglalkoztatottság időtartama

max. 10 pont

A pályázat benyújtásakor legalább 1éve bejelentett
munkahellyel rendelkezik

5

A pályázat benyújtásakor legalább 3 éve bejelentett
munkahellyel rendelkezik

10

4. együttköltöző személyek száma:

max. 20 pont

házastárssal vagy élettárssal és gyermekkel költözés
esetén

20

házastárssal vagy élettárssal való, továbbá
élettársnak nem minősülő párjával együtt költöző
személyek költözés esetén

10

5. Egyéb szempontok:

max. 50 pont

5.1.

a pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett
önkéntes munkát

10

5.2.

Meglévő lakáscélú megtakarítás

10

5.3.

a pályázó közfeladatot ellátó személy

10

5.4.

a pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy
vállalja,
hogy
életvitelszerűen,
lakcímmel
rendelkezve Izsákon marad a lakhatási támogatást
követő legalább 1 éven felül további 1 évig, azaz
összesen 2 évig

10

a pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy
vállalja,
hogy
életvitelszerűen,
lakcímmel
rendelkezve Izsákon marad a lakhatási támogatást

20

követő legalább 1 éven felül további 2 évig, azaz
összesen 3 évig
6. Motivációs levél értékelése**:

max. 50 pont

Összesen:

max. 240 pont

* Ács, Asztalos, Épület- és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Gazda, Gépgyártástechnológiai technikus, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Gyakorló mentőápoló, Hegesztő,
Ipari gépész, Kőműves, Magasépítő technikus, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, Pék,
Szerszámkészítő, Szociális gondozó és ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Virágkötő és
virágkereskedő
** . sz. melléklet szerint

