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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 2-ai rendkívüli 
ülésére a VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17- Helyi értéket képviselő programok támogatása – 
„Szent István Nap Fegyverneken” című pályázat benyújtásáról szóló 31/2019.(I.31.) sz. 
önkormányzati határozat módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 sz. pályázati felhívásra az önkormányzat 2019. február 4-én 
pályázatot nyújtott be, melyre 2020. augusztus 25-én érkezett hiánypótlás értelmében a 
tényleges költségekhez igazodva kell módosítani a 31/2019.(I.31.) sz. önkormányzati 
határozatban szereplő összköltséget, önerőt.  
 
Fenti indokok alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  
 
……./2020.(IX.02.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17- Helyi értéket képviselő programok támogatása – „Szent 
István Nap Fegyverneken” című pályázat benyújtásáról szóló 31/2019.(I.31.) sz. 
önkormányzati határozat módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
A határozat 3.) és 4.) pontját az alábbira módosítja: 
 

3.) A projekt tervezett elszámolható összköltsége 1.581.150 Ft, melyből támogatás: 
1.500.000 Ft, önerő: 81.150 Ft. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás elnyerése esetén 
szükséges önerő (81.150 Ft-ot) költségvetésében biztosította. 
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
Fegyvernek, 2020. szeptember 01. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
 



Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 2-ai rendkívüli 
ülésére a településen lévő nagyobb rendezvények megtartásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A híradásokból értesültünk, hogy Magyarországon egyre több a koronavírussal fertőzött 
személyek száma. A járvány terjedésének intenzitását figyelve sajnos előbb-utóbb 
településünket is elérik a nagyobb létszámú fertőzések.  
 
Mint a település sorsáért felelősséget vállaló személyeknek, nekünk is meg kell hozni azokat a 
szükséges döntéseket, amelyek legalább késleltethetik vagy csökkenhetik városunkban a 
fertőzések számát.  
 
Kérem Önöket, hogy ennek fényében döntsenek az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.  
 
……./2020.(IX.02.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A településen lévő nagyobb rendezvények megtartásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy a 
kialakult járványhelyzet miatt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, 
önkormányzati fenntartású intézményekben és közterületeken a nagyobb létszámú 
rendezvények megtartásához nem járul hozzá a fertőzésveszély elkerülése érdekében.   
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Intézményvezetők 

 
Fegyvernek, 2020. szeptember 01. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
 




