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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális Bizottsága 

a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról szóló 6/2019. önkormányzati rendelet 
alapján kiírja az alábbi pályázatot: 

 
1. A pályázat célja 

A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási program az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 
azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat keretében került 
kidolgozásra. A programban hét település vesz részt az ajkai járásból. 
A lakhatási támogatási program alapvető célja első sorban: 

- az akcióterülethez tartozó településeken (Ajka, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Úrkút, 
Városlőd) önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó 
szakemberek biztosítása és megtartása, 

- a folyamatos szakemberellátás biztosítása a községben, 
- hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése. 

 
A támogatás mértéke a Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 30 000,- Ft/hó. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Rendelet 1. §-a alapján pályázatot nyújthat be az, aki Úrkút községben lakcímmel rendelkezik és   

a) az akcióterülethez tartozó településen, állami, önkormányzati fenntartásban működtetett humán 
szolgáltatások területén dolgozik vagy 

b) az akcióterülethez tartozó településen hiányszakmában foglalkoztatott szakember, aki 
rendelkezik a munkáltató ajánlásával továbbá vállalja, hogy a támogatás folyósításának ideje 
alatt és annak lejárta után is, a támogatási időszakkal megegyező ideig, a munkahelyét 
megtartja. 
 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
 
A pályázatot a Rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, mely nyomtatvány 
elérhető a www.urkut.hu oldalon, illetve kérhető az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban. 

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. április 30. 

A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

4. A pályázat kötelező mellékletei 

a) munkaszerződés vagy kinevezés, 
b) jövedelemigazolás, 
c) igazolás az egy háztartásban élőkről, 
d) munkáltató ajánlása a Rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal, 
e) lakcímkártya másolata, 
f) a pályázó által lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák, lakáscélú 

hitelszerződés másolata (tulajdon esetén) vagy érvényes lakásbérleti vagy albérleti 
szerződés (bérlői jogviszony esetén). 

 
 



5. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el 2019. május 10-ig. 

A Szociális Bizottság a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti azt a pályázót, aki: 
 

  a)   hiányszakmában foglalkoztatott szakember és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban 
létesített munkaviszonyt, 

b) 35 év alatti, 
c) a háztartásában kettő vagy több gyermeket nevel, 
d) gyermekét egyedül neveli, 
e) jövedelme nem haladja meg a bérminimum 120 %-át. 

Nem részesíthető lakhatási támogatásban az a pályázó, aki 
a) a lakásába albérlőt fogadott be,  
b) nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásában,  
c) aki az általa lakott lakásán felül beköltözhető, vagy bérbeadás útján hasznosított másik lakással 

rendelkezik. 
d) lakáscélú hitel, közüzemi, albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot meghaladó 

hátralékot halmozott fel. 

6. A támogatás folyósításának feltételei 

A pályázatot elnyert munkavállalóval, közalkalmazottal, köztisztviselővel (továbbiakban együtt: 
Munkavállaló) Úrkút Község Önkormányzatának polgármestere 2019. május-december időszakra 
támogatási szerződést köt, mely alapján minden hónap 15-ig az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik a támogatás utalásáról. 

A támogatás kizárólag a Rendelet 2. §-ban meghatározott jogviszony fennállása és aktív időtartama alatt 
folyósítható. 

A lakhatási támogatásban részesülő Munkavállaló a támogatás felhasználásáról – számla, lakáscélú hitel 
törlesztését igazoló bankkivonat benyújtásával - köteles félévente elszámolni a Szociális Bizottság felé. 

7. A támogatás jogosulatlan igénybe vétele 

A lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik az a Munkavállaló, akinek  

a) a 2. §-ban meghatározott jogviszonya vagy úrkúti lakcíme megszűnik, 
b) a jogosultság feltételeiben olyan jelentős változás történik, amely kizáróvá teszi a támogatás 

folyósítását,  
c) közüzemi szolgáltatóknál, hitelintézetnél, az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két 

hónapot meghaladó hátralékot halmozott fel, továbbá aki  
d) nem tesz eleget a 6. §-ban meghatározott bejelentési és elszámolási kötelezettségének. 
 

A jogosulatlanná vált Munkavállalóval kötött támogatási szerződést meg kell szüntetni és a jogtalanul 
felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - vissza kell 
fizetnie. 

Úrkút, 2019. április 5. 

       

        Dr. Dóczy Mariann 
        elnök 


