PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Szakembereket Salgótarjánba!”
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szakembereket Salgótarjánba!” programról szóló 17/2015.
(IV.30.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
1. A támogatás megnevezése
„Szakembereket Salgótarjánba!” program
2. A pályázat célja
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a város jövője szempontjából értékes
végzettséggel rendelkezők a városban történő letelepedésének és lakhatásának biztosítására. A program
keretében az Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra jelképes összegen történő
bérbeadással lakást biztosít az itt letelepedni kívánó szakemberek számára. Az Önkormányzat célja, hogy a
salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó
erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánba visszatérve, vagy itt letelepedve a város
fejlődése érdekében kamatoztassák.
3. A pályázók köre
A támogatásra az a szakember nyújthat be pályázatot, aki rendlelkezik:
a) felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel, és
b) salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy az
adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja a kérelmét.
4. A pályázat benyújtása
A pályázat az erre a célra rendszeresített adatlapon nyújtható be.
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda (I. emelet 106.sz.)
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefonszám: 32/422-385; e-mail: human@salgotarjan.hu
5. A támogatás iránti kérelem folyamatosan nyújtható be.
6. A támogatás arra az időtartamra szól, mely idő alatt a pályázó munkaviszonya, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonya salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál végzettségének megfelelő
munkakörben fennáll, de legfeljebb 5 év.
7. A támogatás mértéke
Az Önkormányzat lakásbérlemények lakbéréből és a lakbértámogatásról szóló rendeletében megjelölt piaci
alapú lakbér figyelembevételével megállapított 90 %-os mértékű kedvezményes bérleti díjjal történő
bérbeadással (fizetendő a bérleti díj 10 %-a) önkormányzati bérlakás biztosítása.
8. A pályázat elbírálása
A támogatás elbírálásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
Az adatlap letölthető a www.salgotarjan.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Humánszolgáltatási és
Szervezési Irodán, melyhez csatolni szükséges a pályázó részletes önéletrajzát, szakmai végzettséget igazoló
okmányok másolatát, salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval kötött munkaszerződés,
megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, vagy kinevezés másolatát vagy ezekre irányuló
szándéknyilatkozatot.

