
A fiatalok otthonteremtésének biztosítása céljából kiírt pályázatok értékelési rendszere 

 

 Értékelési szempont pontozás Maximális 

pontszám 

1 Életkor  10 pont 

 A pályázó a pályázat benyújtásakor 30 év alatti 10 pont  

 A pályázó a pályázat benyújtásakor 30 év feletti 5 pont  

2 Lakcím  10 pont 

 Pályázó Szarvas városában korábban állandó lakóhellyel 

rendelkezett és visszaköltözni szándékozó 

10 pont  

 Pályázó Szarvas városában állandó lakóhellyel 

rendelkezik és nincs tulajdonában használható ingatlan 

9 pont  

 Pályázó Szavas városában tartózkodási hellyel 

rendelkezik 

8 pont  

 Pályázónak nem volt lakóhelye Szarvas városában, a 

városban kíván letelepedni 

7 pont  

3 Beköltözők száma  10 pont 

 pályázó házastársával/élettársával és gyermekével 

költözik 

10 pont  

 pályázó házastársával/élettársával költözik 9 pont   

 gyermekét egyedül nevelő 9 pont  

 pályázó egyedül költözik 8 pont  

4 Iskolai végzettség  10 pont 

 pályázó felsőfokú végzettségű vagy arra irányuló 

tanulmányokat folytat 

10 pont  

 érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy annak 

megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat 

9 pont  

 szakmunkás végzettséggel rendelkező vagy érettségivel 

rendelkező 

8 pont  

 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 5 pont  



5 Egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 

(beköltözést követően) 

 20 pont 

 Háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori minimálbér nettó összegét 

10 pont  

 Háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 101%-150% 

között van 

15 pont  

 Háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 151%-200% 

között van 

20 pont  

6 Munkaszerződés, hallgatói jogviszony  20 pont 

 A pályázónak van foglalkoztatási/vállalkozási 

jogviszonya 

10 pont  

 A pályázóval együtt költözőnek is van 

foglalkoztatási/vállalkozási jogviszonya 

20 pont  

7 Munkaszerződés, hallgatói jogviszony, vállalkozás 

időtartam a pályázó vonatkozásában 

 10 pont 

 munkaszerződése határozatlan időtartamú 10 pont  

 munkaszerződése határozott időtartamú, minimum 2 évre 

szóló 

6 pont  

 munkaszerződése határozott időtartamú, minimum 1 évre 

szóló 

3 pont  

 munkaszerződése határozott 1 évnél kevesebb 

időtartamra szóló 

1 pont  

 legalább 2 éve egyéni vállalkozói tevékenységet végez 10 pont  

 hallgatói jogviszonnyal és munkáltatói 

szándéknyilatkozattal is rendelkezik határozatlan 

időtartamú foglalkoztatásra vonatkozóan 

5 pont  

8 Pályázó a támogatói döntést követően végez önkéntes 

munkát Szarvas városában és ezt nyilatkozat 

formában megerősíti  

 10 pont 

 80 önkéntes óra vállalása a lakhatási időtartam alatt 10 pont  



 60 önkéntes óra vállalása a lakhatási időtartam alatt 6 pont   

 40 önkéntes óra vállalása a lakhatási időtartam alatt 2 pont  

9 Pályázó előtakarékossága a minimálisan előírt 

20.000.-Ft/hó felett további 

 10 pont 

 10.000 Ft / hó 10 pont  

 5.000.-Ft /hó 5 pont  

 nem vállal a kötelezőn felüli takarékosságot 0 pont  

10 Pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik 

kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-

előtakarékossági szerződéssel* 

 5 pont 

 igen 5 pont  

 nem 0 pont  

11 Motivációs levél értékelése  30 pont 

 A pályázó jövőképe, lakhatással, megélhetéssel, 

családalapítással kapcsolatos jövőbeli tervei, a város 

szerepe a pályázó életében.  

0-30 pont  

 Mindösszesen pontszám  145 pont 

 

* Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de 

ő van kedvezményezettként megjelölve. 

 

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 145 pont adható. A bírálat 

szempontjából a kérelmezőnek az összpontszám 60%-át, azaz 87 pontot el kell érnie, továbbá 

a motivációs levélre adható maximális 30 ponton belül is el kell érni 15 pontot ellenkező 

esetben a beadott kérelme/pályázata nem támogatható. Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, 

hogy az előbbiekben meghatározott pontszám elérése nem jár automatikus támogatással, azaz 

nem jár a lakás kihelyezésével. Pontegyenlőség esetén előnyt élvez a 30 év alatti pályázó, a 

30 év alattiak egyenlő pontszáma esetén sorsolás útján választja ki a kiíró a nyertes 

pályázatokat.  

 

 


