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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
ESÉLY OTTHON 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 
1 db, 1,5 szobás lakásra 

 
Támogatásra az a fiatal nyújthat be pályázatot, aki 

a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének 
végéig nem töltötte be a 35. életévet, 

b) hiányszakmával rendelkezik,  
c) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Sajóbábonyban marad a 

folyósítás lezárását követő minimum 2 évig,  
d) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet 

végez a település rendezvényei, részt vesz a település köztereinek, virágos ágyásainak 
szépítésében, gondozásában. 

 

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. év 03. hó 22. nap 
 

Pályázatok elbírálási határideje: 2023. év 03. hó 28. nap 
 

Pályázati adatlap elérhető a www.sajobabony.hu weboldalon az 
Önkormányzat>>Dokumentumtár>> Önkormányzat rendeleti menüpont alatt vagy 

személyesen a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 
  
A benyújtandó pályázat tartalmi elemei: 

a) pályázati adatlap, 
b) pályázó részletes önéletrajza, 
c) értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok: 

ca) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó formanyomtatvány szerinti 
nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok, 
cb) a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat, 
cc) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 
cd) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 
oktatási intézmény által kiállított igazolás 
ce) rendvédelmi szervvel, miskolci járás területén székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés 
vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói 
igazolvány 
cf) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló 
igazolás, 
cg) nyilatkozat a Sajóbábonyban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 
ch) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat, 



ci) nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személy kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a lakásba költözés időpontjából számított 3 napon belül 
a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek,  

d) nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjával nem áll 
közeli hozzátartozói viszonyban, 

e) büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 
f) adóigazolás a köztartozás-mentesség meglétéről. 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő – testülete 9/2019. (IX.25.) önkormányzati 
rendelete alapján hiányszakma: általános és középiskolai pedagógus, óvónő, pedagógiai 
asszisztens, CNC gépkezelő, autószerelő, műszerész, forgácsoló, lakatos, gépészeti ügyintéző, 
szakács, pincér/felszolgáló, vendéglátó, eladó, recepciós (idegen nyelvismerettel), 
kereskedelmi végzettség, élelmiszerminőségi és biztonsági mérnök, villamosmérnök, 
gépészmérnök, kozmetikus, vegyész, hegesztő, lakatos, vegyipari technikus, villanyszerelő, 
biológus, környezetvédelmi technikus, anyagmérnök, pénzügyi, számviteli ügyintéző, rendőr, 
gépgyártás technológiai technikus, emberi erőforrás szakember, mentőápoló, 
társadalombiztosítási szakügyintéző, környezetmérnök, szociálpedagógus, magasépítő, 
technikus, mérlegképes könyvelő, jogász, szociális ápoló és gondozó, orvos, közgazdász, 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, csecsemő- és kisgyermeknevelő, 
gyógytornász, informatikus, kommunikációs szakirányú végzettség, kulturális 
rendezvényszervező, marketing ügyintéző, fogorvos, védőnő, munkavédelmi és tűzvédelmi 
szakember, dajka, esztergályos, szőlész-borász, ipari elektronikai technikus, sportszervező, 
kéz- és műköröm ápoló, mosodai dolgozó (textil tisztító, vegyi tisztító), hiányszakmát tanuló. 
 
Önkormányzatnál, illetve intézményeinél hiányszakma: pénzügyi, számviteli ügyintéző, 
mérlegképes könyvelő, jogász, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, orvos, 
közgazdász, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, csecsemő-és 
kisgyermeknevelő, informatikus, kommunikációs szakirányú végzettség, kulturális 
rendezvényszervező, marketing ügyintéző, fogorvos, védőnő, magasépítő technikus, óvónő, 
szakács, munkavédelmi és tűzvédelmi szakember, dajka, mosodai dolgozó (textil tisztító, 
vegyi tisztító). 
 
 

Bővebb pályázati feltételeket Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete „Esély 

Otthon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességeinek javítására” ösztönző 

támogatásairól szóló 9/2019. (IX.25.). önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

 
Sajóbábony, 2023. március 7. 
 
 
  dr. Szilva István sk. 
      polgármester 


