
E l ő t e r j e s z t é s 
Esély Otthon  - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” –  

 lakhatási támogatás új pályázati felhívásának meghirdetésére 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 

nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

Az Esély Otthon –„Esély Otthon Sátoraljaújhelyen“ elnevezésű pályázat keretében 

önkormányzatunk helyi illetőségű 18-35 év közötti hiányszakmával rendelkező, 

hiányszakmában dolgozó fiatalok helyben tartása érdekében ösztönző  és lakhatási támogatást 

nyújtott és nyújt a célcsoport részére. 

 

A lakhatási támogatás keretében a 14 felújított, felszerelt, berendezett önkormányzti tulajdonú 

lakást a támogatott személyek ma is használják, azonban 11 lakhatási támogatási szerződés 

2021. július hónapban lejár. Ezeket a felújított lakásokat a pályázat értelmében a támogatott 

önkormányzat köteles ismételten ingyenes használatba adni újabb a célcsoporti kritériumoknak 

megfelelő személyek részére.   

 

A fentiek alapján az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 azonosítószámú „Esély Otthon 

Sátoraljaújhelyen” elnevezésű projekt keretében a lakhatási lehetőség igénybevételére 11 

megüresedő lakás vonatkozásában szükséges új pályázati felhívás meghirdetése. A pályázat 

jogosultsági köre változatlan, a benyújtási határidő 2021. június 30., a támogatás kezdő 

időpontja várhatóan 2021. augusztus 15. A felhívást a határozati javaslat melléklete szerint 

javaslom elfogadásra.  

 

Sátoraljaújhely, 2021. május 28. 

 

Terdik Sándor sk. 

jegyző 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2021. (…..) határozata 

az Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” –  

lakhatási támogatás benyújtására új pályázati felhívás kiírásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XXXVIII. törvény sarkalatosak 

minősülő 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély Otthon – „Esély Otthon 

Sátoraljaújhelyen” – pályázat keretében biztosítható lakhatási támogatás benyújtására új 

pályázati forduló meghirdetéséről dönt a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 

foglaltaknak szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet a …/2021. (……) határozathoz: 

 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

(tervezet)   

Esély Otthon  - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” –  
lakhatási támogatás benyújtására  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 számú, Esély Otthon 

Sátoraljaújhelyen elnevezésű projekt keretében, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Esély Otthon - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző 

támogatásainak Szabályzatáról hozott 261/2021.(IV.26.) határozata alapján pályázatot ír ki a 

18-35 év közötti korosztályba tartozó fiatalok számára.   

 

A projekt keretében 14 önkormányzati tulajdonú lakás került felújításra, melyeket bútorozottan,  

háztartási gépekkel felszerelve 2 éves időtartamra kapnak meg a nyertes pályázók. Ezen időszak 

alatt a pályázóknak kizárólag rezsiköltségeket kell fizetniük, bérleti díjat nem, továbbá az 

önkormányzat által meghatározott közösségi célú önkéntes tevékenységet kell végezniük. 

 

A pályázat kapcsán számos olyan rendezvény és program kerül megrendezésre, melyeken a 

fiatalok munkába állást és elhelyezkedést segítő  ismereteket, tanácsokat kapnak.    

 

A pályázat keretében az alábbi lakások kerülnek kiutalásra: 

 

  Cím Szobaszám Komfortfokozat Alapterület/m2 

1. Kazinczy utca 48. fsz/3. 3 összkomfortos 86 

2. Révész utca 8. IV/2. 2 komfortos 54 

3. Táncsics tér 6. I/2. 3 komfortos 95 

4. Kazinczy utca 53. 1. 2 komfortos 76 

5. Dózsa Gy. u. 2. I/2. 1 komfortos 40 

6. Jókai utca 3. 1. 2 komfortos 73 

7. Bajcsy-Zsilinszki u. 1.  2 komfortos 61 

8. Jókai utca 3. 2. 1 komfortos 31 

9. Dózsa Gy. u. 2. I/1. 1 komfortos 45 

10. Hajnal utca 6. II. lh. III/16. 2 komfortos 51 

11. Kazincy u. 44. fsz/2. 2 komfortos 50 

 

 

 



A pályázók köre:  

Pályázatot nyújthatnak be azon Sátoraljaújhelyben lakóhellyel rendelkező 18-35 év közötti 

hiányszakmával rendelkező fiatalok, akik életvitelszerűen a településen élnek vagy ott  

kívánnak letelepedni és Sátoraljaújhely közigazgatási területén működő munkáltatónál 

dolgoznak, esetleg kívánnak munkát vállalni.  

A részletes támogatási feltételek és információk, továbbá a pályázati szabályzat és pályázati 

űrlapok elérhetők a http://www.nyilvanossag.satoraljaujhely.hu/eselyotthon/letoltes.htm 

oldalon.  

A pályázat elbírálása:  

A beérkezett pályázatok Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély 

Otthon - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak Szabályzatáról hozott 

261/2021.(IV.26.) határozata mellékletét képező szempontrendszer alapján kerülnek 

rangsorolásra, és ennek figyelembevételével a Szociális és Egészségügyi, a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási, valamint a Nevelési- Ifjúsági, Civil- Sportügyi és 

Közművelődési bizottságok döntenek együttes, zárt ülés keretében a támogatás elbírálásáról.   

 

A pályázatok benyújtásának ideje: 2021. június 30.  17:00 óra.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:   

Személyesen, vagy postai úton a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, (3980, 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.), elektronikusan az aljegyzo@satoraljaujhely.hu e-mail címen.  

 

A pályázati döntés várható határideje: 2021. július 31.   

 

A támogatások kezdő időpontja várhatóan: 2021. augusztus 15.   
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