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LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI: 

 

 Értékelési szempont 

Adható 

maximális 

pontszám 

I. Szociális helyzet értékelése 45 pont 

I/1. 

Az egy háztartásban élők egy főre jutó nettójövedelme:  

 a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét 

(2019-ben a nettó minimálbér 99.085 Ft)  

30 pont 

 a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 100% - 

150% között van  

20 pont 

 a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 150% - 

200% között van 

10 pont 

30 pont 

I/2. 

 A pályázó nem eltartó, nincs gyermeke  

0 pont 

 A pályázó eltartó, egy gyermeke van 

5 pont 

 Minden további gyermek esetén  

5-5 pont 

15 pont 

 

II. A pályázó iskolai végzettsége 20 pont 

 

 felsőfokú végzettség megléte vagy annak 

megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat 

20 pont 

 érettségire épülő szakképesítés megléte vagy annak 

megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat 

10 pont 

 érettségi vagy alacsonyabb iskolai végzettség 

0 pont 

 

 

III.  Munkaviszony vagy hallgatói jogviszony 30 pont 

III/1. 

 települési önkormányzatnál vagy önkormányzati 

intézményben lévő munkaviszony  

20 pont 

 állami fenntartású szervezetnél lévő munkaviszony 

15 pont 

 versenyszférában lévő munkaviszony, vállalkozói 

jogviszony vagy nappali tagozatos hallgatói 

jogviszony 

10 pont 

20 pont 



III/2. 

A pályázó munkaszerződése, hallgatói jogviszonya alapján:  

 munkaszerződése határozatlan 

10 pont 

 munkaszerződése határozott időtartamú 

5 pont 

 kizárólag hallgatói jogviszonnyal rendelkezik  

1 pont 

10 pont 

 

IV. Előnyt jelentő szempontok 20 pont 

IV/1. 

A pályázat benyújtása előtti 2 évben a pályázó végzett-e 

önkéntes tevékenységet Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzatánál: 

 Igen  

5 pont 

 Nem 

0 pont 

5 pont 

IV/2. 

Sikeres pályázat esetén a Nagyrédén végezni kívánt önkéntes 

munkára tett vállalás (a kötelező 50 óra mellett): 

 15 önkéntes nap 

15 pont 

 10 önkéntes nap 

10 pont 

 5 önkéntes nap 

5 pont 

15 pont 

   

V.  
A lakhatási támogatás vonatkozásában kiegészítő 

szempontok 
60 pont 

V/1. 

Pályázóval költöző személyek: 

 Házastárssal vagy élettárssal és/vagy gyermekkel 

költözés  

20 pont 

 Házastárssal vagy élettárssal költözés  

15 pont 

 Egyedülálló fiatal költözése 

5 pont 

20 pont 

V/2. 

A pályázó életkora: 

 18 és 30 év közötti 

10 pont 

 30 és 35 év közötti 

5 pont 

10 pont 

V/3. 

A pályázó jövőképe 

(Lakhatással, munkavállalással, megélhetéssel, 

családalapítással kapcsolatos  tervek és Nagyréde szerepe a 

pályázó életében) 

0-30 pont  

30 pont 

 

Elérhető maximális pontszám mindösszesen 175 pont 

 


