
2. melléklet
A pályázatok értékelési szempontjai:

Értékelési szempont Adható maximális
pontszám

1. Szociális helyzet értékelése 30 pont
1.1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi bruttó jövedelme:

- nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegét
- a mindenkori minimálbér bruttó összegének 100 %-150 %

között van
- a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 %-200 %

között van,
- a fentiekben felsoroltak fölötti

20 pont
15 pont

10 pont

5 pont

1.2 Ha a pályázó eltartó:
- 1 illetve több gyermek esetén: 10 pont

2. A pályázó iskolai végzettség értékelése 30 pont
2.1 - felsőfokú végzettség megléte, vagy annak megszerzésére

irányuló tanulmányokat folytat
- érettségire épülő szakképesítés megléte, vagy annak

megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat
- szakképzés vagy érettségi megléte

20 pont

10 pont
5 pont

2.2 - munka mellett szakképesítés megszerzésére iskolai rendszerben
esti/levelező jogviszonyban tanulmányokat folytat 10 pont

3. A foglalkoztató, vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató típusa alapján: 45 pont
3.1 - Önkormányzati intézményben, vagy annak gazdasági

társaságainál történő elhelyezkedés esetén:
- állami fenntartású szervezetnél vagy versenyszférában történő

elhelyezkedés esetén :

25 pont
15 pont

3.2 - Több mint 1 éve bejelentett harkányi munkahellyel rendelkezik: 20 pont

4. Előnyt jelentő szempontok 20 pont
4.1. A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett önkéntes munkát:

- igen
- nem

5 pont
0 pont

4.2. Sikeres pályázat esetén Harkányban végezni kívánt önkéntes munkára
tett a project időszakára vonatkozóan vállalás:

- 20 önkéntes nap
- 15 önkéntes nap
- 10 önkéntes nap

15 pont
10 pont
5 pont

5. Lakhatási támogatás vonatkozásában kiegészítő szempont 45 pont
5.1 együttköltöző személyek száma

- házastárssal vagy élettárssal és gyermekkel költözés esetén:
- házastárssal vagy élettárssal való, továbbá élettársnak nem

minősülő párjával együtt költöző személyek költözés esetén:
- egyedülálló fiatal költözése esetén:

20 pont
15 pont

10 pont

5.2 A pályázó életkora
- 25 év alatti
- 30 év alatti
- 30 év feletti

25 pont
15 pont
5 pont

6. Motivációs levél értékelése 30 pont
Összesen: 200 pont


