
1. melléklet a 11/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
A szociális rászorultság szempontrendszere 

 
 
Az elbírálási szempontrendszer alkalmazása lehetővé teszi a pályázók egymáshoz viszonyított 

helyzetének bemutatását az egyes pályázók összesített pontszámai alapján történő 

rangsorolását. 
Az érvényes pályázatokat az alábbi pontszámítási rendszer alapján kell értékelni: 
 
1) Ha a pályázó Tiszatenyői lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik: 

a) legfeljebb 2 év esetén 1 pont 

b) 2 évnél hosszabb idő esetén 2 pont 

c) 4 évnél hosszabb idő esetén 3 pont 

 

 

2) Ha a pályázó, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója tartós betegségben, vagy 

súlyos 

fogyatékosságban szenved személyenként 3 pont 

legfeljebb 9 pont 

 

3) Ha a pályázó 

d) gyermeket egyedül nevelő személy 5 pont 

e) házastársával vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel él 4 pont 

f) házastársával vagy élettársával él 3 pont 

g) egyedülálló 1 pont 

 

 
4) Ha a pályázó legalább 3 generációs családban él           15 pont 
 
5) Ha a pályázó és a vele jogszerűen együttköltözők egy főre jutó nettó jövedelme a pályázat 

benyújtásának időpontjában eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének: 

a) egyedülálló esetén 300 %-át 5 pont 

b) gyermeket egyedül nevelő személy esetén 280%-át 8 pont 

c) család esetén 120 %-át 10 pont 

 

6) Ha a pályázó és a vele jogszerűen együttköltözők 

a)  albérletben laknak 5 pont 

b)  családtagnál laknak 2 pont 

 

7) Ha a pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátásban 

részesül  és mellette a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban legalább 3 hónap 

időtartamban igazolhatóan keresőtevékenységet folytatott, vagy közfoglalkoztatásban vett 

részt                       10 pont 

 

8) Ha pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a pályázat 

benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 10 hónap időtartamban igazolhatóan 

keresőtevékenységet folytatott      15 pont 

 

9) Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban lakhelyén a lakásfenntartással 

kapcsolatos (közüzemi díjak, bérleti díj) valamennyi fizetési kötelezettségét határidőre 



teljesítette         10 pont 

 

10) Ha a pályázónak, valamint a vele jogszerűen együttköltözők egyik tagjának sincs a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ellátások 

vonatkozásában jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe támogatással kapcsolatban 

fennálló tartozása 
3 pont 
 

11)  A pályázó nyilatkozattal vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő hó 

végéig lakáselőtakarékossági számlát nyit, vagy már rendelkezik LTP szerződéssel és azt 

a futamidő végéig nem szünteti meg 

        20.000.- Ft összegben  15 pont 

        30.000.- Ft összegben  20 pont 

        40.000,. Ft összegben  25 pont 

  

12) A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett (Az általa életvitelszerűen lakott lakás, 

annak udvara, kertje és a csatlakozó közterület jellegének megfelelően tisztán tartott.) 

8 pont 
 
 


