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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS
GYERMEKORVOSNAK
„Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében hiányszakmák betöltése érdekében fiatalok
számára nyújtandó lakhatási, képzési és ösztönző támogatások
EFOP-1.2.11-16-2017-00027
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT

„OTTHON NYÍRADONYBAN”

Nyíradony Város Önkormányzata a 10/2019. (V.08.) számú önkormányzati rendeletével
összhangban az az EFOP-1.2.11-16-2017-00027 azonosítószámú, „Otthon Nyíradonyban”
című pályázat keretében alábbi pályázati feltételek mellett az ösztönző támogatás keretében
olyan fiatalt kíván támogatni, aki Nyíradonyban gyermekorvosi tevékenységet kíván
folytatni vállalkozói jogviszony keretében
.
1. ALAPINFORMÁCIÓK
 Az ösztönző támogatás összege: 100 ezer Ft/hónap
 Az ösztönző támogatás időtartama: a projekt végéig 2021.04.30-ig.


Az ösztönző támogatás lakhatási támogatással együtt is nyújtható.

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az Otthon Nyíradonyban pályázat keretében nyújtható támogatás igénylésének együttesen
teljesítendő feltételei:
a) Nyíradonyi lakcímmel rendelkezik
b) A pályázat benyújtásakor az utolsó évét tölti gyermekorvos rezidensként, de a
támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét.
c) Vállalja, hogy Nyíradonyban marad, és a támogatás folyósítását követően a támogatás
hónapjaival megegyező ideig itt gyermekorvosi tevékenységet folytat.
d) Gyermekorvosi végzettséggel rendelkezik
e) Vállalja, hogy a támogatás ideje alatt évente 10 óra önkéntes tevékenységet végez a
kijelölt intézményekben, munkahelyeken, valamint évente 2 alkalommal részt vesz a
projekthez kapcsolódó rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára
információt nyújt. (Az egy évet el nem érő, vagy meghaladó időtartamú támogatás
esetében az önkéntes tevékenység az évi 10 órának a támogatás idejével arányos része)
f) Önkéntes Szerződés kötését kell vállalnia.

EFOP-1.2.11-16-2017-00027
„OTTHON NYÍRADONYBAN”
10/2019. (V.08.) számú önkormányzati rendelet alapján

g) Vállalja, hogy az Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében
elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt
vesz.

3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSNAK RENDJE








A támogatási kérelmeket a Felhívás mellékletében meghatározott, erre a célra
rendszeresített Pályázati adatlapon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a
pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító igazolásokat, melyet a Pályázati
adatlap részletesen tartalmaz.
A pályázat benyújtása folyamatos, a pályázatok befogadása a gyermekorvosi állás
betöltéséig lehetséges.
hónap 15. napjáig beérkező pályázatokat kérelmeket a jegyző előzetesen
véleményezésre előkészíti, melynek figyelembevételével a támogatás odaítéléséről a
Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.
A kérelmek benyújtásakor egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.
A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó Képviselő-testület
bármely tagjával vagy a jegyzővel közeli hozzátartozói viszonyban áll.

4. FOGALOMJEGYZÉK
A Felhívás alkalmazásában:
a) munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bíróság, ügyészségi jogviszony, a fegyveres
erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya.
b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási
szerződéssel létrejött jogviszony.
c) hiányszakma: ács, ápoló, autóelektronikai műszerész, autószerelő, autófényező,
asztalos, általános üzemi karbantartó, bádogos, biztonsági őr, burkoló, buszvezető, bolti
eladó, eladó, elektronikai műszerész, CNC gépkezelő, egészségügyi asszisztens, épület
és szerkezetlakatos, épületgépész technikus, faipari technikus, festő, mázoló, tapétázó,
gazda, gépi forgácsoló, gyógyszerész, hegesztő, informatikai rendszerüzemeltető,
járműfényező, karosszéria lakatos, kamionsofőr, kőműves, és hidegburkoló, központi
fűtés és gázhálózat szerelő, magasépítő technikus, mezőgazdasági gépjavító, pénzügy
számviteli ügyintéző, pincér, rendőr, rendszergazda, szakács, szállítmányozási
ügyintéző, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, tehergépkocsi vezető,
kamionsofőr, sofőr, varrónő, vegyésztechnikus, villanyszerelő, víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő
d) önkormányzatnál illetve intézményeinél hiányszakma: pénzügyi számviteli ügyintéző,
mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki ügyintéző, szociális munkás,
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szociálpedagógus, pedagógia asszisztens, szociális ápoló és gondozó, védőnő, általános
orvos, gyermekorvos, óvodapedagógus, gyógypedagógus, informatikus, kulturális
szervező, közösségszervező, könyvtáros, segédkönyvtáros, andragógus, általános irodai
adminisztrátor, adatvédelmi tisztviselő, munkavédelmi ügyintéző, falugazdász,
településmérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, pedagógus, népegészségügyi ellenőr, a
közgazdász, fogorvos, felsőfokú végzettséggel rendelkező magasan képzett ügyintéző.
e) közeli hozzátartozó: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozó.
f) önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen,
térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett
önkéntes napokon való részvétel.
5. A pályázatok értékelési szempontjai
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ- ÉRTÉKELÉSI LAP
FELTÉTELEK, VÁLLALÁSOK
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00027 OTTHON NYÍRADONYBAN

TELJESÜL/
NEM TELJESÜL

GYERMEKORVOSNAK NYÚJTOTT ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS PÁLYÁZATHOZ

Bármelyik szempont szerinti „nem” válasz további értékelés nélküli elutasítást von maga után!
Pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal
együtt hiánytalanul benyújtotta (Kitöltött pályázati adatlap és az előírt mellékletek)

igen/nem

Alapadatok
18-35 év közötti életkor

igen/nem

Nyíradonyi lakcím
Végzettség
a) A pályázat benyújtásakor az utolsó évét tölti gyermekorvos rezidensként.
b) Vállalja, hogy Nyíradonyban marad, és a támogatás folyósítását követően a
támogatás hónapjaival megegyező ideig itt gyermekorvosi tevékenységet folytat.
c) Gyermekorvosi végzettséggel rendelkezik.

igen/nem

igen/nem

Önkéntes munka
A pályázó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt, évenként 10 órában részt vesz a helyi
közösségi célú önkéntes munkában

igen/nem

„Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat rendezvényein részt vesz
A pályázó vállalja, hogy évente 2 alkalommal részt vesz a projekthez kapcsolódó
rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára információt nyújt.

igen/nem

„Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv
A pályázó vállalja, hogy az ICST felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt vesz.

igen/nem
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AZ ÉRTÉKELÉS TOVÁBBI SZEMPONTJAI
Életkor
A pályázó a pályázat benyújtásakor 30 év alatti
A pályázó a pályázat benyújtásakor 30-35 év közötti
Munkatapasztalat megléte
A pályázó legalább 5 éves gyermekorvosi munkatapasztalattal rendelkezik
A pályázó legalább 3 éves gyermekorvosi munkatapasztalattal rendelkezik
A pályázó legalább 1 éves gyermekorvosi munkatapasztalattal rendelkezik
Utolsó évét tölti gyermekorvos rezidensként
Önkéntes munka vállalása
Sikeres pályázat esetén a településen végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalás az
előírt minimumon felül:
+30
+20
+10
Maximális pontszám összesen:

PONTSZÁM
Max: 10
10
9
Max: 10
10
7
6
5
Max: 10

6. További információkérés

Kiss-Bucskó Ildikó Anna - ifjúságsegítő-jógyakorlat programszervező
telefon: 06/52/203-692
e-mail: otthon@nyiradony.hu
személyes ügyfélfogadás: Polgármesteri Hivatal Nyíradony (Nyíradony, Árpád tér 1.) hivatali
ügyfélfogadási időben
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