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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

„Esély- otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázatán való részvételre 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon – 
Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából 
értékes végzettséggel rendelkezők - elsősorban szociálisan rászorult vagy hátrányos 
helyzetű - személyek városba történő letelepedésének támogatására. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra ösztöndíjat folyósít a 
pályázaton nyertes, itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára. Az 
Önkormányzat célja, hogy a balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű 
munkáltatók ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a 
szakemberek szellemi tőkéjüket Balassagyarmatra visszatérve, vagy itt letelepedve a 
város fejlődése érdekében kamatoztassák. 

A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre. 
 
I. Pályázók köre: 
 
Pályázatot nyújthatnak be azon 18–35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti 
hiányszakmáknak megfelelő iskolai végzettséggel és Balassagyarmaton állandó 
lakcímmel rendelkeznek vagy Balassagyarmatra kívánnak költözni és 
Balassagyarmat város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak 
munkát vállalni. 
 
II. Támogatás feltételei: 
 
A támogatás pályázat útján nyerhető el. 
 
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az 
alábbi együttes feltételek: 

- aki Balassagyarmaton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen 
Balassagyarmaton él, vagy Balassagyarmatra kíván költözni és a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg az új balassagyarmati lakcíme vonatkozásában 
az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó 
szándéknyilatkozatot mellékel; 

- a pályázat benyújtásakor rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy 
érettségire épülő szakképesítéssel; 

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztöndíj folyósításának 
végéig nem tölti be a 35. életévét; 

- balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatói 
szándéknyilatkozattal, rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott 
munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben, a 
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Rendeletben meghatározott hiányszakmában munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít,  
vagy 2017. június 27. napját követően munkaviszonyt vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt létesített,  
és a pályázó ösztöndíjkérelmét a munkáltató támogatja; 

- vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Balassagyarmaton 
marad, legalább az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező időtartamig a 
folyósítás lezárását követően is; 

- nyilatkozik arról, hogy a döntéshozókkal nem áll hozzátartozói 
viszonyban. 

 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület 
bármely tagjával hozzátartozói viszonyban van. 
 
 
A pályázat tartalmi elemei: 
 

- pályázati adatlap, mely a pályázó személyes adatait és nyilatkozatait 
tartalmazza;  

- a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes 
tevékenységével, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival; 

- iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, oklevél, szakképesítést igazoló 
okmányok másolata; 

- balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval kötött 
munkaszerződés, megbízási szerződés, kinevezés másolata vagy ezekre 
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat; 

- balassagyarmati lakcím igazolása a lakcímkártya másolatával; amennyiben 
nem rendelkezik balassagyarmati lakcímmel, nyilatkozat a balassagyarmati 
lakcím létesítéséről, kiegészítve az érintett ingatlan tulajdonosának erre 
vonatkozó támogató nyilatkozatával. 

 
III. Pályázattal elnyerhető támogatás: 
 
Az ösztöndíj összege havonta minimum 20.000.- Ft, maximum 200.000.- Ft, de 
összességében nem haladhatja meg az 1.200.000.- Ft-ot. Az ösztöndíj minimum 6, 
maximum 12 hónapon keresztül folyósítható. A pályázatot nyert személy csak 
egyszer részesíthető ösztöndíj támogatásban, azaz a támogatási szerződése lejárta 
után újra nem nyújthat be pályázatot ugyanerre a támogatásra. A pályázó kérelmére 
a megítélt ösztöndíj egy összegben is kifizethető, amennyiben a Rendeletben 
meghatározott folyósítási feltételek együttesen fennállnak.   
 
 
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 
 
A pályázatok benyújtására 2021. június 15. napjáig van lehetőség. 
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A pályázatot 1 eredeti példányban a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 

Hivatal, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. sz. alatti címre kell postai 

úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Városháza „A” épületének 

tetőterében található az Ifjúsági Pontba. A borítékon fel kell tüntetni: „Esély 

otthon - Balassagyarmaton” Ösztöndíj pályázat. 

 
V. Egyéb információk: 
 
A támogatás elbírálásáról az Ifjúsági és Családügyi Bizottság előzetes véleménye 
alapján a Képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt. 
 
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 
 
Az elbírálás során előnyt jelent a felsőfokú végzettség megléte. A döntés 
meghozatalakor – különösen azonos hiányszakmák esetén – előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázókat. A pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent továbbá az eddig végzett önkéntes munka, valamint a 
Balassagyarmaton végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalás. 
 
A pályázatról további információkat kaphat Balassagyarmati Város Önkormányzata 

honlapján, a www.balassagyarmat.hu oldalon, Balassagyarmat Városháza, illetve az 

Ifjúsági Pont facebook elérhetőségén, a (35)505-900 (950-es mellék) telefonszámon, 

illetve az ifjusagipont@balassagyarmat.hu e-mail címen. 
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