PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÖZBIZTOSNSÁGI, IFJÚSÁGI, SPORT- ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
2017. ősz
Paks Város Képviselő-testületének Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
15/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet fiatal szakképzett
pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatására.
A pályázat célja:
Egyszeri – pénzintézet útján felhasználható – vissza nem térítendő helyi támogatás nyújtása
lakás-, családi ház vagy építési telek vásárlására vagy lakás- családi ház építésére.
Pályázati feltételek:
Pályázó:

-

a 40. életévét még nem töltötte be,
munkahelye jelenleg Pakson van,
pályázatához a kért dokumentumokat hiánytalanul csatolja.

A pályázaton nem vehet részt (illetve kizárásra kerül) az a személy aki:

-

-

a 2013. évi V. tv. (Ptk) 8:1 (1) bekezdés 1 – 2. pontjában meghatározott hozzátartozótól
vásárol ingatlant,(közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa;)
a meglévő ingatlanát a család elismerhető lakásnagyságánál nagyobb mértékűre bővíti.
(egyedül 35 m2, két személy 45 m2, három személy 55 m2, négy személy 55 m2, négy
személynél több 55m2 + minden további személy után 5 m2)
a támogatást hitelkiváltásra fordítaná.
az ingatlant a bírálati határidő időpontjával kifizette vagy a pénzintézet a hitelt a bírálati
határidő időpontjával azonosan utalja.
pályázatát hiányosan nyújtja be.

A pályázatok benyújtásának módja, a pályázatok tartalmi, formai előírásai:

-

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, amely beszerezhető személyesen: Paksi
Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. út 55-61. (Badics Istvánné Szociális Osztály 132.
iroda) vagy letölthető a www.paks.hu internetes oldalról.

-

A pályázathoz fénymásolat formájában csatolni kell:
o a pályázó születési anyakönyvi kivonatát,
o házasságban élő pályázó esetén házassági anyakönyvi kivonatát,
o élettársi kapcsolat esetén az élettárs születési anyakönyvi kivonatát,
o eltartott gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
o egy szakképzettséget igazoló dokumentumot,
o amennyiben pályázó vagy vele együtt lakó házas- vagy élettársa ingatlannal
rendelkezik, úgy az eladásról a földhivatalnál érkeztetett adás-vételi szerződést,

o vásárlás esetén adásvételi szerződést vagy előszerződést, amely tartalmazza a
ingatlan vételárát is a kifizetés ütemezését,

o építés esetén jogerős és érvényes építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés
megtörténtéről az igazolást, azzal, hogy az épített ingatlan nagyságának
szerepelnie kell,
o munkáltató igazolását a paksi munkaviszony fennállásáról.

-

A pályázatot személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán, Paks,
Dózsa Gy. út. 55-61., Badics Istvánné, 132. sz. iroda,
vagy postai úton Paksi Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. címre
lehet benyújtani.

-

A pályázat benyújtásának határideje:
személyesen: 2017. augusztus 1. napjától 2017. szeptember 22-én 12 óra,
postán: 2017. szeptember 22-ei postabélyegző.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „KISEB - fiatal szakképzett
pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatása pályázat 2017-ősz”,
valamint a pályázó nevét és lakcímét.

A Bizottság a bírálat során előnyben részesítheti azon pályázókat, akik első saját
tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy építenek.
Döntés:

-

A beérkezett pályázatok döntésre való előkészítését a Paksi Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának köztisztviselői végzik.
A pályázatokat a bizottság legkésőbb 2017. szeptember 30-ig elbírálja és a bírálatot
követő 5 munkanapon belül minden pályázó részére írásos értesítést küld.
A nyertes pályázókkal Paks város polgármestere támogatási szerződést köt.

Nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja:

-

-

a támogatás igénybevételétől számított 5 éven át a városban fennálló munkaviszonyát
neki felróható okból nem szünteti meg,
a vállalt feltételek 5 éven belüli megszűnése, illetve szerződésszegés esetén a
készpénzben kapott támogatást 8 napon belül teljes összegben a bizottság döntésétől
függően kamattal vagy kamatmentesen visszafizeti,
a támogatással vásárolt vagy épített ingatlant a szerződés érvényessége alatt további
bérletbe nem adhatja.

A pályázatok nyilvánossága:
A pályázatot kiíró bizottság a döntést követően valamennyi pályázó nevét és az elnyert
támogatás formáját és összegét nyilvánosságra hozza.
A pályázatokat fentieken kívül titkosan kezeli a bizottság.
Paks, 2017. május 24.
Bordács József
a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság
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