
 

1 
 

  

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 AZ EFOP – 1.5.3-16-2017-00100 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ 

 „HUMANREAKTOR –SZELLEMI ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS SZENTLŐRINC 

TÉRSÉGÉNEK KÖZSZOLGÁLTATÁSÁBAN” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS PROGRAMHOZ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KONZORCIUMVEZETŐ 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 

KONZORCIUMI TAGOK 
Csonkamindszent Község Önkormányzata 

Helesfa Község Önkormányzat 
Hetvehely Község Önkormányzata 

Kacsóta Községi Önkormányzat 
Okorvölgy Község Önkormányzat 

Szentkatalin Község Önkormányzat 
 

 

 



 

2 
 

 

1. Előzmények ............................................................................................................................................... 3 

2. Az ösztönző támogatás célja ............................................................................................................... 3 

2.1. A rendelkezésre álló forrás – ösztönző támogatásra ....................................................... 4 

2.2. Az ösztönző támogatás programban résztvevő célcsoport: .......................................... 4 

A közoktatási intézményben középiskola nappali tagozaton tanuló diákok. ...................... 4 

3. A pályázat benyújtásának feltételei ................................................................................................. 4 

3.1. A pályázók köre .............................................................................................................................. 4 

3.2. A pályázatból kizáró okok ............................................................................................................... 4 

3.2.1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra 
jogosultak közül: .......................................................................................................................................... 4 

3.2.2. A már megállapított támogatás visszavonható: ............................................................. 5 

4. A pályázatok elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos határidő, információ .............. 5 

5. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk ................................................................ 6 

6. A pályázatokkal kapcsolatos elvárások .......................................................................................... 6 

6.1. A pályázat tartalmi elemei:......................................................................................................... 6 

7. Felülbírálás ................................................................................................................................................ 6 

8. Hiánypótlás ............................................................................................................................................... 7 

9. Pontszámítási szempontok és kapható pontok........................................................................... 7 

Elérhetősége ...................................................................................................................................................... 9 

PÁLYÁZATI ADATLAP ................................................................................................................................ 10 

SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT .................................................................................................. 11 

ÉRTÉKELŐLAP............................................................................................................................................... 12 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ............................................................................................................................... 13 

IGAZOLÓ LAP ................................................................................................................................................. 14 

 

  



 

3 
 

 

1. Előzmények 
Szentlőrinc Város Önkormányzat támogatást nyert az EFOP – 1.5.3-16-2017-00100 

azonosító számú ”HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc 

térségének közszolgáltatásaiban című” projekt megvalósítására.  

2018. február 1-én kezdetét vette a két évre kidolgozott program, melynek alapvető 

célja a helyi társadalom számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése, az itt élők számára, 

saját környezetükben meglévő erőforrások feltérképezése és hasznosítása. Ezt a projekt 

részben a közszolgáltatásokban hasznos, de jelenleg hiányzó szakemberek 

felkutatásával és a térségbe vonzásával, másrészt pedig a helyi közösségek önszervező 

képességének fejlesztése, és ennek beindításához szükséges rendezvények, aktivitások 

lebonyolításával tervezi megvalósítani.  

A program hét település konzorciumi partnerségének keretében valósul meg: 

Szentlőrinc város, mint konzorciumi vezető és a konzorciumi tagok, mint Kacsóta, 

Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin és Okorvölgy községek között. 

A kulturális élet fellendítése érdekében a projekt keretében magas számban kerülnek 

megszervezésre közösségi programok, nagyobb rendezvények, illetve klub-

tevékenységek, melyek a lakosság önszervező képességét és önkéntességén alapuló 

kapacitását is kívánják mozgósítani.  

A hét településen élő középiskolában tanuló fiatalok számára ösztönző támogatási 

program is megvalósul a pályázat keretein belül, melynek elsődleges célja az 

iskolarendszerbe tartás.  

A Humánreaktor célcsoportja a humán közszolgáltatások jelenlegi és leendő dolgozóin 

túl a gyermekek, fiatal felnőttek, idősek és az egyéb aktív korú, hátrányos helyzetű 

lakosok, akik a különböző kompetenciák fejlesztésében, és minőségibb humán 

közszolgáltatás ellátásában részesülhetnek. 

 

2. Az ösztönző támogatás célja  
A Humánreaktor projekt által biztosított ösztönző támogatás valós segítséget és 

motivációt jelent az esetleges továbbtanuláshoz. A cél a korai iskolaelhagyás mérséklése, 

a tanulmányi eredmények javítása. Az ösztönző támogatás megítélésének egyik 

szempontja lesz a közösségi életben való aktív részvétel, melyre ez a projekt 
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egyúttal több lehetőséget is kínál. Így többféle eszközzel is segíti a 

hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló tanulók társadalmi integrációját.  

 

2.1. A rendelkezésre álló forrás – ösztönző támogatásra: 

Az ösztönző támogatás 2 hónapon (2020. március 1. - 2020. április 30.) keresztül havi 

9.600,- Ft/fő összegben kerül megállapításra.  

 

2.2. Az ösztönző támogatás programban résztvevő célcsoport: 

A középfokú közoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok. 

 

3. A pályázat benyújtásának feltételei 

3.1. A pályázók köre: 

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be az a Szentlőrincen, Kacsótán, 

Csonkamindszenten, Helesfán, Hetvehelyen, Okorvölgyben, Szentkatalinban élő 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bíró, 14-21 éves magyar állampolgársággal 

rendelkező fiatal aki: 

• vállalja a kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzését és gondoskodik 

ennek bizonyítására szolgáló dokumentáció elkészítéséről (igazoló lap 

bemutatása), 

• vállalja a pályázatban megvalósuló valamely hét konzorciumi partnertelepülés 

ifjúsági klubjába történő belépést, tagságát az ösztönző támogatás folyósítás 

teljes időtartama idejére és aktívan részt vesz a klub életében, 

• további pontok elérhetők: a pályázó művészeti vagy sportteljesítményt, 

önkéntes/közösségi tevékenységet végez, valamint javuló tanulmányi átlagot 

produkál.  

 

3.2. A pályázatból kizáró okok 

3.2.1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a 

támogatásra jogosultak közül: 

1. a pályázat részeként bekérendő és csatolandó dokumentumokat hiányosan 

nyújtja be, továbbá a hiánypótlást nem teljesítette, 

2. Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül, 
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3. aki a pályázati eljárásban döntés – előkészítőként közreműködő 

vagy döntéshozó valamint a fentiekben a Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozó, 

4. aki az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – Esély otthon fiatalok 

számára Szentlőrincen” pályázat keretében kiírt ösztönző támogatási 

rendszerben támogatásban részesül. 

 

3.2.2. A már megállapított támogatás megszűnik: 

1. akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben, 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy 

ezt követően bármikor, 

2. 2020/2021 tanév félévi eredményében elégtelen érdemjegy vagy év végi 

eredményében év ismétlés szerepel, 

3. nem tesz eleget a szerződésben leírtaknak és a pályázati feltételeknek. 

 

4. A pályázatok elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos határidő, 

információ 
A jelen felhívás keretében a pályázatok benyújtására 2020. február 19-től 2020. február 

25 - ig 15.00 óráig van lehetőség. Ezen időszak alatt a benyújtott pályázatok együttesen 

kerülnek elbírálásra.  

A pályázati adatlap kitöltése, nyomtatást követően kézzel, kék tollal, nyomtatott 

betűkkel történik.  

A pályázatot papír alapon, zárt borítékba kell benyújtani 1 eredeti példányba 

személyesen az alábbi címre: 

• Szentlőrinc Város Önkormányzat, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.  

Szakács Honoráta 

 

A borítékra kérjük feltüntetni: „HUMÁNREAKTOR – ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS 

PROGRAM” 
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A beadási határidő lejártáig a beérkezett pályázatokat felbontani 

tilos. A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 

Pályázatokat kizárólag személyesen fogadunk el. 

 

5. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk 
A pályázatokat a Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjai: 

• szakmai vezető, szakmai vezető asszisztens, ifjúsági referensek. 

A Bíráló Bizottság lepontozza a beérkezett pályázatokat, majd összesíti.  

A nem megfelelő vagy hiányos illetve határidőt követően benyújtott pályázatokat 

érvénytelennek minősülnek. 

 

6. A pályázatokkal kapcsolatos elvárások 
A pályázat jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon nyújtható be. 

 

6.1. A pályázat tartalmi elemei:  

1. a felhívás 1. sz. melléklet szerint pályázati adatlap,  

2. utolsó, befejezett tanév bizonyítványának fénymásolata, 

3. lakcímkártya másolata, 

4. szükség szerint amennyiben releváns egyesületi igazolás (sport, művészet), mely 

tartalmazza, hogy melyik egyesületnek, mikortól tagja, esetlegesen az elmúlt 

időszakban szerzett eredményeit. 

5. helyi Ifjúsági klub tagsági igazolása (helyi ifjúsági klub vezetője adja ki). 

6. szükség szerint amennyiben releváns önkéntes tevékenység elvégzését igazoló 

dokumentum (igazoló lap) 

 

7. Felülbírálás 
A pályázat kiírója elvárja az ösztönző támogatásban részesülőktől, hogy havonta 

20 pontot teljesítsen a pályázati elemekből, melyet havi beszámoló formájában 

igazol.  A beszámoló tartalmazza az adott hónap tevékenységeit, csatolandó e 

tevékenység igazolásáról szóló esetleges igazolás, stb. 
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8. Hiánypótlás 
Az ösztönző támogatási program kiírója egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólíthatja 

fel a Pályázót 5 napos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a Pályázó nem 

pótolta a hiányosságokat vagy nem a megjelölt határidőre tesz eleget neki, a Pályázat 

kiírója megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának 

megjelölésével értesítést küld a Pályázónak, mely szerint a pályázat elutasításra kerül. 

 

9. Pontszámítási szempontok és kapható pontok  
A pályázó által benyújtott anyagban az alábbi pályázati szempontokból kell 

minimum 20 pontnak összegyűlnie! Ez a minimum pontszám összegyűlhet a kötelező 

elemekből vagy a kötelező és a szabadon választható elemekből.  

 

Kötelező pályázati elemek 

Pályázati elem Magyarázat Kapható 

pont 

A pályázó 

lakhelye 

A pályázó a pályázat benyújtásakor és annak teljes 

időtartalma alatt a konzorciumi települések 

valamelyikén állandó lakcímmel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkezik. 

4 pont  

A pályázó 

életkora 

A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbi 

korcsoportba tartozik: 14 – 21 év közötti. 

5 pont  

 

Klubtagság A konzorciumi partnertelepüléseken működtetett 

ifjúsági klub tagja, és a klubtevékenységek aktív 

résztvevője. 

6 pont  

Önkéntes 

tevékenység 

Felsorolásszerűen bemutatja eddigi tevékenységeit 

lakóhelyén (pl.: újságkihordás, rendezvényeken való 

aktív segítés, szemétszedés stb.) 

5 pont 

Kötelező elemekkel szerezhető maximális pontszám: 20 pont 
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Szabadon választható pályázati elemek: 

Humánreaktor pályázatban 

önkéntesség 

A pályázat keretein belül 

megrendezésre kerülő 

rendezvényeken vállalt vagy a 

jövőben vállalni kívánt 

önkéntes feladatok, melyet a 

pályázó folyamatos igazolással 

igazol. 

5 pont  

Művészeti eredmények A művészeti ágak 

valamelyikében elért 

kimagasló eredmény, iskolán 

kívüli művészeti oktatáson 

való részvétel. Igazolás módja: 

Mellékletben található 

igazolás 

2 pont  

Sporteredmények Sportrendezvényeken elért 

eredmény, melyet a pályázó 

oklevél másolatával tud 

igazolni. 

3 pont  

Sporteseményeken való 

aktív részvétel 

Helyezéssel nem járó, de 

tanár, edző által igazolt 

sporttevékenység. 

2 pont  

Tanulmányi eredmények  Tanulmányi versenyeken való 

részvétel, helyezés elérésével, 

melyet a pályázó oklevél 

másolatával tud igazolni.  

3 pont  

 

 

 

Tanulmányi versenyeken 

való részvétel  

Tanulmányi versenyeken való 

részvétel, mely helyezéssel 

nem járt, de a részvételt 

emléklappal vagy az oktató 

által kitöltött igazolólappal 

hitelesít a pályázó. 

2 pont  
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Elérhetősége 
A pályázattal kapcsolatban további kérdésekkel forduljon bizalommal a pályázat 

kiírójához humanreaktorosztondij@gmail.com címen.   

 

  

Tanulmányi átlag javítása  A pályázó vállalja, hogy 

tanulmányi átlaga a legutolsó 

lezárt félévhez képest a 

következőben javulást mutat. 

A javulás mértéke nem kötött.  

2 pont  

Egyesületi tagság Tagja bármilyen egyesületnek 

és ezt az egyesület vezetősége 

igazolja. 

1 pont 

 

 

Szabadon választható elemekkel szerezhető maximális 

pontszám: 

 

20 pont 

mailto:humanreaktorosztondij@gmail.com
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

1. Pályázó adatai: 

 

• Pályázó neve: 

• Születési név: 

• Születési hely, idő: 

• Anyja neve: 

• Lakcím: 

• Adóazonosító jele: 

• Állampolgárság: 

• Bankszámlaszám: 

 

2. A pályázó bemutatkozása, a vállalt és tervezett tevékenységei: 
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SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 

Alulírott (szülő/gondviselő neve nyomtatott betűvel)  

 .............................................................................................................................................   

Anyja neve: ....................................................................................................................  

Születési hely, idő: ......................................................................................................  

Lakcím: ............................................................................................................................  

hozzájárulok, hogy gyermekem:  ................................................................  

Név:  ............................................................................................................................   

Anyja neve: ...............................................................................................................  

Születési hely, idő: .................................................................................................   

 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-

fejlsztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” c. projekt keretében az 

ösztönző támogatási programban részt vegyen 

 

A pályázati adatlapot és szülői beleegyező nyilatkozatokat biztonságosan tároljuk, 

figyelembe véve a személyes adatok védelmét. A nyilatkozatot 18 éven aluli gyermekek 

esetén kell kitölteni. 

 

Kelt.:…………………………………….……, 2020. év ………………..….…….hónap …...nap  

 

 

 ..................................................................   

              Szülő aláírása 
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ÉRTÉKELŐLAP 
 

Kötelező pályázati elemek 

Pályázati elem 
Maximálisan 

kapható pont 

Pályázó által összegyűjtött 

pontszám 

A pályázó lakhelye 4  

A pályázó életkora 5  

Klubtagság 6  

Önkéntes tevékenység 5  

Kötelező elemekkel 

szerezhető maximális 

pontszám:  

20 

 

Szabadon választható pályázati elemek 

Humánreaktoros 

önkéntesség 
5 

 

Művészeti eredmények 2  

Sporteredmények 3  

Sporteseményeken való 

aktív részvétel 
2 

 

Tanulmányi eredmények  3  

Tanulmányi 

versenyeken való 

részvétel  

2 

 

Tanulmányi átlag 

javítása  
2 

 

Egyesületi tagság 1  

Szabadon választható 

elemekkel szerezhető 

maximális pontszám:  

20 

 

A pályázatban összesen szerezett pontszám:  
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EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrás-fejlesztés 
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

NÉV: 

BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK: 2020. év …….. hó……… nap 
 
 
A beszámolási időszakban teljesített tevékenységek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………………, 2020……………. 
 
 
            
           
          aláírás 
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IGAZOLÓ LAP 
az önkéntes tevékenység elvégzéséről 

 
 

Önkéntes tevékenység részletes leírása:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………………, 2020……………. 
 
 
            
           
          aláírás 
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