BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018 (I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
„Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.
§ (2), 26. §, 32. § (3) és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az „Esély otthon –
Balassagyarmaton” ösztöndíjra vonatkozóan a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet célja az „Esély otthon – Balassagyarmaton” (EFOP – 1.2.11-16-2017-00068 kódszámú
pályázatban) elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztöndíj program részletes rendelkezéseinek
meghatározása. Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a város jövője
szempontjából értékes végzettséggel rendelkezők- elsősorban szociálisan rászorult vagy hátrányos
helyzetű - személyek városba történő letelepedésének támogatása. 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.
12.§
E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18-35 év közötti személyekre, akik e rendelet szerinti
hiányszakmával rendelkeznek, a támogatás eredményeként életvitelszerűen Balassagyarmaton
tartózkodnak, valamint állandó lakcímmel rendelkeznek vagy Balassagyarmatra kívánnak költözni és
Balassagyarmat város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni.
3.§
E rendelet alkalmazásában:
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és
rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya,
2. 2munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony, 3
4
3. hiányszakma: angol nyelvtanár, angol-informatika tanár, cnc gépbeállító, gépkezelő és
karbantartó technikus, családsegítő, gépész műszaki tanár, gépész tervező mérnök,
gyengeáramú villamos tervező mérnök, gyengeáramú villanyszerelő, PLC – programozó
mérnök, gépgyártási technológus, gyógypedagógus, informatika tanár, informatikus,
intézményi vízvezeték szerelő, orvos: neurológus, sebész, gyermekgyógyász, szülész,
belgyógyász, pszichiáter, nőgyógyász, tüdőgyógyász, infektológus, jogász - (Polgármesteri
Hivatal), matematika tanár, városüzemeltetési nehézgépkezelő, védőnő, óvodapedagógus,
logopédus, óvodapszichológus, iskolapszichológus, háziorvos, valamint azon főiskolai és
egyetemi hallgató, aki az e pontban megjelölt szakmák esetében végzettséggel még nem
rendelkezik, de az ahhoz szükséges szakmai gyakorlatát (rezidens, hospitáló, duális képzést,
stb.) balassagyarmati intézményben, vállalkozásnál végzi; építészmérnök, építőmérnök,
faipari mérnök, villamosmérnök, gépészmérnök, minőségbiztosítási mérnök, tesztmérnök,
termékfejlesztő mérnök, építési szakügyintéző, gépipari technikus, hangszeres (fuvola,
hegedű, zongora) zenetanár, mechatronikai mérnök, gyógyszerész, esetmenedzser, óvodai
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és iskolai szociális segítő, bv. biztonsági felügyelő, bv. foglalkoztatási felügyelő, általános
iskolai tanító, műtéti szakasszisztens, szülésznő, „54”- „55” -ös OKJ-s ápoló, ergoterapeuta,
pszichiátriai szakápoló, felnőtt intenzív szakápoló, klinikai szakasszisztens, neurofiziológiai
szakasszisztens, konduktor, pedagógiai asszisztens, cipőkészítő (3454202 számú képzés).
4. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenesági rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokon és testvére, a testvér házastársa (közeli hozzátartozó: a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)
5. szociálisan rászoruló: e rendelet tekintetében az a személy minősül szociálisan rászorulónak,
akinek a Szoc. tv. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs; illetve hátrányos helyzetét
igazoló - a GAMESZ családsegítő központja által adott - nyilatkozat és elkészített
környezettanulmány rendelkezésre áll
6. 1önkéntes tevékenység: a fiatalok által kötelező közösségi célú, a településen
közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogató
tevékenység
4.§
A támogatás feltételei
(1) A támogatás pályázat útján nyerhető el.
(2) 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 benyújt
- 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
- 2balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal,
rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének
megfelelő munkakörben, a 3. § 3. pontjában 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
- nyilatkozat, hogy a döntéshozókkal nem áll hozzátartozói viszonyban
(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely
tagjával hozzátartozói viszonyban van.
(4) A pályázat tartalmi elemei:
- a pályázó adatai,
- 3a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes
tevékenységgel, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival (évi 20 óra vállalt
önkéntes munka)
- végzettségét tanúsító oklevél, vagy szakképesítést igazoló okmányok másolata
- 4balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval kötött munkaszerződés,
megbízási szerződés, vállalkozási szerződés vagy kinevezés másolata vagy ezekre
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat
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amennyiben nem rendelkezik balassagyarmati lakcímmel, nyilatkozat a balassagyarmati
lakcím létesítéséről, kiegészítve az érintett ingatlan tulajdonosának erre vonatkozó
támogató nyilatkozatával
5.§
A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

(1) 1Az ösztöndíj pályázatot az Önkormányzat 2021. június 15. napjáig hirdeti meg
Balassagyarmat város honlapján, illetve a helyben szokásos módon. A pályázatok elbírálása
folyamatos. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretösszeg kimerülése
esetén a pályázatot lezárja.
(2) 2
(3) 3
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) 4Az 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 egyösszegben
is kifizethető a 6. § (1) bekezdésében meghatározott folyósítási feltételek együttes
fennállásától számított 30 napon belül.
(6) Az ösztöndíjprogramban 2018. és 2019. évben meghozott döntés alapján kifizetésre kerülő
ösztöndíj összege nem haladhatja meg a pályázatban rendelkezésre álló 48 millió forintos
keretet.
(7) Az ösztöndíjprogram csak az 1. § - ban megjelölt pályázati keretösszegből e célra
meghatározott összeg fennállásáig folyósítható.
(8) A támogatás elbírálásáról az Ifjúsági és családügyi bizottság előzetes véleményezése alapján
a képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt.
(9) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(10)A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok
eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
(11) Az elbírálás során előny jelent a felsőfokú végzettség megléte. Az elbírálás során –
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
pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények az alábbi sorrendben vehetők figyelembe:
felsőfokú végzettség, önkormányzati intézményben való elhelyezkedés, közintézményi
elhelyezkedés, szociális helyzet, önkéntes tevékenység.
6.§
Az ösztöndíj folyósításának feltételei
(1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
- az Önkormányzattal való szerződéskötés
- foglalkoztatást vállaló szervezettel való szerződéskötés
- balassagyarmati lakóhellyel nem rendelkező, Balassagyarmatra költöző személy
esetében a balassagyarmati lakcím meglétének igazolása
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(2) Az ösztöndíj havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kiutalásra.
7.§
A szerződés tartalmi elemei
A szerződés tartalmi elemei különösen:
a) az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy balassagyarmati lakcímét, életvitelszerű
balassagyarmati tartózkodását, valamint a balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű
munkáltatóval való jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósítási időtartamával
megegyező további időszakra fenntartja
b) a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése 1 és az annak
elvégzéséről szóló igazolás benyújtása
c) az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben az ösztöndíj folyósítására
vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: életvitelszerűen más településre
költözik; munkaviszonya az adott hiányszakma esetében megszűnik, vagy
megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja
fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét Balassagyarmaton; a pályázat keretében hamis
adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított
támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési
kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti.
d) 2 az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításától számított 1 év, illetve a 2 év leteltét követően
köteles munkáltatói igazolást benyújtani arról, hogy a munkaviszony az ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt fennállt.
7/A.§3
Felhatalmazó rendelkezések
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelem alapján, különös
méltánylást érdemlő esetben a 7. § c) pontjában foglalt támogatás visszafizetési kötelezettség
teljesítésére maximum 6 havi részletfizetési lehetőséget biztosítson. A részletfizetési feltételek
vállalását közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozatba kell foglalni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelem alapján, különös
méltánylást érdemlő esetben a 7. § c) pontjában foglalt támogatás visszafizetési kötelezettség
teljesítésétől az Irányító Hatóság jóváhagyása esetén eltekintsen.
8.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az 1. §-ban megjelölt pályázatban e célra fordítható keret kimerülését követő 60.
napon hatályát veszti.
(3) E rendeletet a hatályba lépését követően létesített vagy létesítendő munkaviszonyok,
munkavégzésre irányuló jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2018. január hó 27. napján
/: Dr. Varga Andrea :/
jegyző
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