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című pályázat benyújtásáról – Fegyvernek Útfejlesztés 2022., Liszt 
Ferenc út felújítása 

8. Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői állásának betöltésére 
érkezett pályázatok véleményezésére bizottság létrehozásáról 

9. Az 5213 Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti önkormányzati 
ingatlanban található 39 m2 területű ingatlanrész a Fegyverneki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról szóló megállapodás 
megkötéséről 

10. Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok 
elbírálásáról 
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1. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Polgármesteri tájékoztató  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

Tatár László polgármester 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 20.  
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Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére a két  
ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 2022. január 3-án a folyószámlahitel igényléséről szóló szerződés 

aláírására került sor az OTP Bank Nyrt .  Szolnoki Központjában.  
 Január 5-én fogadónapot tartottam.  
 Január 11-én aláírtam a képviselő-testület által elfogadott 0141/6 

és a 0156/2 hrsz-ú ingatlanokon használati jog alapításával kapcsolatos 
nyilatkozatokat és szerződéseket. Ugyanezen a napon Lázár Imrénével a  
Belügyminisztérium területi és gazdaságfej lesztési programjának 
koordinátorával folytattam megbeszélést a 2022. évi fejlesztés i  
lehetőségekről.   

 Január 19-én jegyző úrral a Debreceni Közigazgatási Bíróságon a 
Fegyvernek Város Önkormányzata, mint felperes és a Szolnok 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,  mint alperes bírósági  
tárgyalásán vettem részt.       
 
 

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: 2021. december 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) és a 11/2021.(VI.14.) 

rendelet, valamint Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: 

- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy 
   eltemettetéséhez hozzájárulás   3 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj  6 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása              17 
- köztemetés       1    
 

B.) Bizottság hatáskörében eljáró polgármester döntései: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében eljáró polgármester a 
szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) rendelet 5. § (2) 
bekezdés, valamint a 11/2021.(VI.14.) rendelet 4. § (2) bekezdés alapján hozott 
döntései: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.    12 
a) pénzbeli       12  
b) természetbeni       - 

- rendkívüli települési támogatás elutasítás   5 
- kamatmentes kölcsön      - 
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II. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2021. december 31-ig:   

 
 
 
………/2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2022. január 20. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 



 

2. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

A „K-M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) – 
Kisújszállás (Kelet) csomópontok közötti szakasz 
(118+000-153+000 km sz.) kivitelezése” elnevezésű 
projektet érintő az önkormányzat tulajdonában lévő 
területekkel kapcsolatos „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés” megkötéséről  

 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság  

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére a 
„K-M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) – Kisújszállás (Kelet) csomópontok 
közötti szakasz (118+000-153+000 km sz.) kivitelezése” elnevezésű projektet érintő az 
önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés” megkötéséről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. októberi ülésen döntött a 
projekttel kapcsolatos terület átadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatokról.  
 
Az októberi előterjesztésben tájékoztattam Önöket, hogy az ingatlanok becsült forgalmi 
értékét igazságügyi szakértő fogja megállapítani, majd ennek birtokában ajánlatot tesznek az 
önkormányzatoknak az ingatlanok megvásárlására.  
 
A nemzeti infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkeresésében kezdeményezi határozat meghozatalát 
annak érdekében, hogy az ingatlanrész tehermentes tulajdonjoga „ingyenes vagyonátadás” 
jogcímén a Magyar Állam javára, a vagyonkezelő jog a NIF Zrt. javára kerüljön átadásra. 
Amennyiben az önkormányzat nem kívánja ingyenesen átruházni a területeit, akkor kérik, 
hogy a levelüket vételi ajánlatként kezelje az önkormányzat, melynek részeként a tulajdonjog 
megszerzése érdekében ingatlanrészenként ellenértéket ajánlanak fel teljes kártalanításként az 
alábbiak szerint:  
Hrsz.   terület (m2)    érték (Ft)  
016/1         25,00          6.740,- 
016/2         49,00        13.209,- 
017       617,00      166.037,- 
019/1       315,00        85.016,- 
053       238,00        73.862,- 
054/2       607,00      188.380,- 
070       234,00        72.621,- 
076/2     2855,00      886.037,- 
076/5       319,00        99.004,- 
085/3   10018,00   4.145.393,- 
093/1       312,00        96.831,- 
093/2       382,00      118.556,- 
095       473,00      146.794,- 
0100     1341,00      416.174,- 
Összesen:       6.514.654,- 
 
Javaslom, hogy a felsorolt ingatlanrészek tulajdonjoga – teljes kártalanítás után – „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés” megkötésével – ellenérték kifizetését követően – kerüljön 
átruházásra a Magyar Állam javára.  
 



A „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés” megkötését és az ingatlanrész 
szerződéskötéssel egyidejűleg történő birtokbaadását követően, annak aláírásától számított 60 
naptári napon belül kerül banki átutalással megfizetésre az önkormányzat részére.   
 
Határozatot elfogadni minden helyrajzi számú ingatlanrész esetén külön-külön szükséges. 
 
Fentiek ismeretében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megvitatás után az alábbi 
határozati javaslatokat fogadja el:   
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 016/1 hrsz-ú területből 25 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
016/1 hrsz-ú terület 25 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 6.740,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 016/2 hrsz-ú területből 49 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  



 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 

ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 

016/2 hrsz-ú terület 49 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 13.209,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 017 hrsz-ú területből 617 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 017 

hrsz-ú terület 617 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának átadásával a 
Magyar Állam javára 166.037,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  



1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 019/1 hrsz-ú területből 315 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
019/1 hrsz-ú terület 315 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 85.016,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 053 hrsz-ú területből 238 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  



 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 

ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 053 
hrsz-ú terület 238 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának átadásával a 
Magyar Állam javára 73.862,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 054/2 hrsz-ú területből 607 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 

054/2 hrsz-ú terület 607 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 188.380,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 



Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 070 hrsz-ú területből 234 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 070 
hrsz-ú terület 234 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának átadásával a 
Magyar Állam javára 72.621,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 076/2 hrsz-ú területből 2855 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 



Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
076/2 hrsz-ú terület 2855 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 886.037,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 076/5 hrsz-ú területből 319 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
076/5 hrsz-ú terület 319 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 99.004,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 



4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 085/3 hrsz-ú területből 10018 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
085/3 hrsz-ú terület 10018 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 4.145.393,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 



 
A Fegyverneki 093/1 hrsz-ú területből 312 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
093/1 hrsz-ú terület 312 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 96.831,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 093/2 hrsz-ú területből 382 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
093/2 hrsz-ú terület 382 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 118.556,- Ft értékben.  

 



3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 
László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 095 hrsz-ú területből 473 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 095 
hrsz-ú terület 473 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának átadásával a 
Magyar Állam javára 146.794,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 



 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki 0100 hrsz-ú területből 1341 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tulajdonba adásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy az 
ingatlan ingyenes vagyonátadás jogcímén kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki 
0100 hrsz-ú terület 1341 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 416.174,- Ft értékben.  

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 

László polgármester urat, hogy a teljes kártalanítás jogcímén megkötött „kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződés”-t aláírja. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tatár 
László polgármester úr a vételi ajánlat elfogadásáról és egyben a kisajátításhoz 
szükséges telekalakítással kapcsolatos hozzájárulásról szóló adatlapot aláírja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai 
3.) dr. Palotai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
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Pénzügyi Bizottság Elnöke 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére a 
polgármester illetményének megállapításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 
törvény 9. alcíme módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését. A módosítás 2022. január 
1-jén lépett hatályba.  
 
A Mötv. 71. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város polgármesterét megbízatásának 
időtartamára havonta megillető illetmény összege 1.300.000,- Ft.  
A Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján „A polgármester illetménye a (2) bekezdésben 
meghatározott összeg 

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 65%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 75%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Összegszerűen:  

- Illetmény bruttó   845.000,- Ft 
- Költségtérítés bruttó   126.750,- Ft 
 

Fenti összeget a törvény garantálja, azonban az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján a Pénzügyi Bizottság javaslatára az összegről szükséges a képviselő-
testületnek határozatot hozni, melyet kérem, szíveskedjenek elfogadni: 
 
………/2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
A polgármester illetményének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (2) és (4) bekezdése alapján a 
Pénzügyi Bizottság javaslatára   
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Tatár László polgármester illetményét 
2022. január 1-től 
havi 845.000,- Ft 

 
bruttó összegben állapítja meg.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) bekezdése alapján a  
 

polgármester költségtérítését 
2022. január 1-től 

havi bruttó 126.750,- Ft 
 
      összegben állapítja meg.  

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

 
 

Fegyvernek, 2022. január 10. 
 
 
 
          Burján Attila János  
             Pénzügyi Bizottság Elnöke 
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4. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Burján Attila János elnök 

Tárgy:  Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 10.  
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Pénzügyi Bizottság Elnöke 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére az 
alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 
törvény 9. alcíme módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését. A módosítás 2022. január 
1-jén lépett hatályba. 
 
A törvény módosította a polgármester illetményének kiszámítási alapját képező összeget és 
%-ot.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 
80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90 %-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.  
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 
90 %-a:    380.200,- forint, 
költségtérítése:    57.030,- forint.   
 
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Pénzügyi 
Bizottság tesz javaslatot az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el az alpolgármesterek 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló határozati javaslatokat.  
 
………/2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
Dr. Tatár Gábor alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – 
figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében foglaltakra – a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára   

 
Dr. Tatár Gábor alpolgármester tiszteletdíját 
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2022. január 1-től 
havi 380.200,- Ft 

 
 bruttó összegben állapítja meg.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) bekezdése alapján  

 
Dr. Tatár Gábor alpolgármester költségtérítését 

2022. január 1-től 
havi bruttó 57.030,- Ft 

 
      összegben állapítja meg.  
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja,  

 
Fegyvernek, 2022. január 10. 
 
          Burján Attila János  
             Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
 
………/2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
Herman József alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – 
figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében foglaltakra – a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára   
 

Herman József alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január 1-től 
havi 380.200,- Ft 

 
 bruttó összegben állapítja meg.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) bekezdése alapján  

 
Herman József alpolgármester költségtérítését 

2022. január 1-től 
havi bruttó 57.030,- Ft 



 4

 
      összegben állapítja meg.  
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 

 
Fegyvernek, 2022. január 10. 
 
 
 
          Burján Attila János  
             Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 



Fegyvernek Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) 
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.  
 
A törvény adta lehetőséggel élve, - a rendkívüli veszélyhelyzet miatt, az 
önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel – 2022. január 1-étől kérem, hogy a 
Tisztelt képviselő-testület – a törvényben meghatározott tiszteletdíj helyett – az 
alpolgármesteri tisztségemmel járó illetményt bruttó 143.000,- Ft-ban állapítsa meg.  
 
 
 
Fegyvernek, 2022. január 27. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
        
        Herman József 
        alpolgármester  



Fegyvernek Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) 
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.  
 
A törvény adta lehetőséggel élve, - a rendkívüli veszélyhelyzet miatt, az 
önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel – 2022. január 1-étől kérem, hogy a 
Tisztelt képviselő-testület – a törvényben meghatározott tiszteletdíj helyett – az 
alpolgármesteri tisztségemmel járó illetményt 143.000,- Ft-ban állapítsa meg.  
 
 
 
Fegyvernek, 2022. január 27. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
        
        dr. Tatár Gábor 
        alpolgármester  



 

5. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
A TOP_Plusz – 2.1.1-21 „Energetikai fejlesztések” felhí-
vással kapcsolatos pályázat benyújtásáról  

 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Be-
számoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

Nardai Dániel 
 

Véleményezésre megküld-
ve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva: 2022. január 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére a 
TOP_Plusz – 2.1.1-21 „Energetikai fejlesztések” felhívással kapcsolatos pályázat benyúj-
tásáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. december hónapban megjelentek a TOP - Plusz pályázati felhívások, melyek keretében 
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP_Plusz – 2.1.1-21 „Energetikai fejlesztések” pá-
lyázati felhívásra kíván pályázatot benyújtani. 
A pályázat tartalma: 
Művelődési Központ és Iroda épületek komplex energetikai fejlesztése. 
Szapárfalui Közösségi Ház épületének komplex energetikai fejlesztése. 
 
A projekt várható összköltsége: bruttó 167.303.274 Ft. (Pályázott műszaki tartalom és egyéb 
kötelezően megvalósítandó feladatok). A TOP_Plusz – 2.1.1-21 támogatási intenzitása 
100%, a pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14. 
 
Fentiek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását: 
 
.............../2022.(I.27.) sz.      határozati javaslat: 
 
A TOP_Plusz – 2.1.1-21 „Energetikai fejlesztések” felhívással kapcsolatos pályázat be-
nyújtásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a TOP_Plusz –
2.1.1-21 „Energetikai fejlesztések” című 167.303.274,- Ft összegű, 100 %-os támoga-
tottságú pályázat benyújtásával. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a pá-

lyázatban esetlegesen el nem számolható, valamint sikertelen pályázat esetén a pályá-
zat benyújtásához szükséges előzetes dokumentációk elkészítésének költségére 
10.000.000,- Ft értékig a 2022. évi költségvetésében lévő fejlesztési tartalék terhére.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
Fegyvernek, 2022. január 05. 
 
         Tatár László  
         polgármester 
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6. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
A TOP_Plusz – 1.2.1-21 „Élhető települések” felhívással 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Be-
számoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

Nardai Dániel 
 

Véleményezésre megküld-
ve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva: 2022. január 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére a 
TOP_Plusz – 1.2.1-21 „Élhető települések” felhívással kapcsolatos pályázat benyújtásá-
ról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. december hónapban megjelentek a TOP - Plusz pályázati felhívások, melyek keretében 
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP_Plusz – 1.2.1-21 „Élhető települések” pályázati 
felhívásra kíván pályázatot benyújtani. 
A pályázat tartalma Fegyvernek Város belterületének rendezése a mellékelt koncepcióterv 
alapján. 
A fejlesztés a pályázati felhívás alábbi céljaihoz illeszkedik:  
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés 
Közösségi, kulturális, sportinfrastruktúra, IKT és okos településfejlesztés 
Fenntartható közlekedésfejlesztés 
 
A projekt várható összköltsége: bruttó 350.000.000 Ft. (Pályázott műszaki tartalom és egyéb 
kötelezően megvalósítandó feladatok). A TOP_Plusz – 1.2.1 támogatási intenzitása 100%, a 
pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14. 
 
Fentiek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását: 
 
.............../2022.(I.27.) sz.      határozati javaslat: 
 
A TOP_Plusz – 1.2.1-21 „Élhető települések” felhívással kapcsolatos pályázat benyújtá-
sáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a TOP_Plusz – 
1.2.1-21 „Élhető települések” című 350.000.000,- Ft összegű, 100 %-os támogatottsá-
gú pályázat benyújtásával. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a pá-

lyázatban esetlegesen el nem számolható, valamint sikertelen pályázat esetén a pályá-
zat benyújtásához szükséges előzetes dokumentációk elkészítésének költségére 
10.000.000,- Ft értékig a 2022. évi költségvetésében lévő fejlesztési tartalék terhére.  
 

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

 
Fegyvernek, 2022. január 05. 
         Tatár László  
         polgármester 



 

 
7. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

Tárgy:  
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására” című pályázat benyújtásáról - Fegyvernek 

Útfejlesztés 2022., Liszt Ferenc út felújítása 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Be-
számoló 

Melléklet:  - 

Készítette:  
Nardai Dániel 

Véleményezésre megküld-
ve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva: 2022. január 19.  

 
  



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat be-
nyújtásáról - Fegyvernek Útfejlesztés 2022., Liszt Ferenc út felújítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. 
törvény 3. melléklet 3.5. jogcímszám szerint. 
A pályázat célja a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Pályázati alcélok: 3.5.).  
A támogatás mértéke 85 %- os támogatás mellett maximum 20.000.000 Ft.  
 
A pályázati felhívás alapján az alábbi út teljes burkolat felújítására (kopóréteg csere, padka-
rendezés) nyújtunk be pályázatot:  
Fegyvernek, Liszt Ferenc út, Szent Erzsébet út – Dózsa György út közötti szakaszának útfel-
újítása. 
 
A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó 23.425.155,- Ft, melyhez 3.513.774,- Ft önerőt 
szükséges biztosítani, a 19.911.381 Ft támogatás mellett. 
 
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
............./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat 
benyújtásáról - Fegyvernek Útfejlesztés 2022., Liszt Ferenc út felújítása 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 3. mellékletének 3.5. 
jogcímszám szerint meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázat benyújtásával, melynek célja a belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pá-

lyázaton nyert összeget a Liszt Ferenc út (hrsz: 1456) - Szent Erzsébet út és a Dózsa 
György út közötti szakaszának – felújítására fordítsák. A felújítás tervezett összkölt-
sége 23.425.155,- Ft, melynek támogatottsága 85 %-os.  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 
3.513.774,- Ft önerő összegére, melyet a 2022. évi költségvetése terhére biztosít.  
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósítása 
érdekében a pályázat pozitív elbírálása esetén megbízza a Tatár László polgármester 
urat a kivitelező kiválasztásával és a szerződés megkötésével.  
 



 
Erről értesül:  

1.) Tatár László, polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán., jegyző 
3.) Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Nardai Dániel 

 
 
Fegyvernek, 2022. január 19. 
 
 
 
        Tatár László 
        polgármester 



 

8. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 
állásának betöltésére érkezett pályázatok 
véleményezésére bizottság létrehozásáról 

 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére az 
önkormányzati fenntartású intézmények vezetői állásának betöltésére érkezett 
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Három intézményünk – Fegyverneki Orvosi Rendelő, Fegyverneki Gyermekélelmezési 
Konyha, Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény - 
kinevezett vezetőjének vezetői megbízatása 2022. február 28-án lejár.  
 
A képviselő-testület a 2021. december 16-ai ülésen döntött az intézményvezetői pályázatok 
kiírásáról.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. 
§ (6) bekezdése alapján:  
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben 

a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
 
A bizottság tagjainak javaslom az alábbi személyeket: 

- dr. Pető Zoltán 
- Herman József 
- Temesváriné Bozsó Ágnes 

 
A pályázatok benyújtási határideje 2022. január 25. Ezt követően a bizottság meghallgatja a 
pályázókat, véleményét írásban rögzíti, majd a képviselő-testület 2022. február 10-ei ülésén 
dönt az intézményvezetők kinevezéséről.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el:   
 
………./2022.(I.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői állásának betöltésére érkezett 
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozásáról 
 



Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján az 
önkormányzati fenntartású intézmények vezetői állásának betöltésére érkezett 
pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására bizottságot hoz létre.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság tagjainak az 
alábbi személyeket jelöli: 
 

- dr. Pető Zoltán 
- Herman József 
- Temesváriné Bozsó Ágnes  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2022. január 11. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 



 

9. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

Az 5213 Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanban található 39 m2 területű 
ingatlanrész a Fegyverneki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat használatába adásáról szóló 
megállapodás megkötéséről 
 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  1 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság  

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére az 
5213 Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti önkormányzati ingatlanban 
található 39 m2 területű ingatlanrész a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
használatába adásáról szóló megállapodás megkötéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 
142/2021.(V.17.) sz. önkormányzati határozatával döntött arról, hogy az 5213 Fegyvernek, 
Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 39 m2 területű 
ingatlanrészt – közérdekből – ingyenes használatba adja a Fegyverneki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére 2021. május 18-tól 2021. december 31-ig.  
 
A határozat melléklete a használatba adásról szóló megállapodás, mely tartalmazza, hogy a 
helyiség működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek, díjak (víz, csatorna, gáz, villany, 
hulladékszállítás, stb.) a használat kezdetének napjától a használót terhelik.  
Vagyonvédelemről a használó gondoskodik.  
 
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérelmet nyújtott be, melyben 
jelezte, hogy 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakban – az előző 
megállapodás szerinti feltételekkel - kéri az ingatlanrész további használatba adását.  
 
Fentiek ismeretében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés 
megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el:   
 
………../2022.(I.27.) sz.      határozati javaslat:  
 
Az 5213 Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti önkormányzati ingatlanban 
található 39 m2 területű ingatlanrész a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
használatába adásáról szóló megállapodás megkötéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5213 Fegyvernek, 
Móricz Zsigmond út 1/C. sz. alatti ingatlanban található 39 m2 területű ingatlanrészt – 
közérdekből - ingyenesen használatba adja a Fegyverneki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére 2022. január 1-től 2022. december 31-ig.    
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 
László polgármester urat, hogy a használatba adásról szóló megállapodást aláírja. 
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 



2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2022. január 13. 
 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 



Használatba adásról szóló megállapodás 
 
 
Amely létrejött egyrészről Fegyverneki Város Önkormányzata nevében eljáró: Tatár 
László polgármester, mint tulajdonos – továbbiakban tulajdonos – (címe: 5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 171.)  
 
másrészről a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat – nevében eljáró Burai Pál 
elnök – , mint ingatlan használó - a továbbiakban használó – (címe: 5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 171.) között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A tulajdonos 2022. január 1. napjától kezdődően határozott időre, 2022. december 31-ig 
használatba adja a Fegyvernek, Móricz Zsigmond út 1/C. szám alatti ingatlanban 
található ingatlanrészt (előtér, iroda, vizesblokk), melynek alapterülete 39 m2. 
 
2./ Az 1.) pontban feltüntetett ingatlanrészt a használó az önkormányzat működésével 
kapcsolatos megbeszélések alkalmával és vendégek fogadásakor használja. 
 
3./ Az ingatlant a ……/2022.(I.27.) számú önkormányzati és a …../2022.(I.21.) FRNÖK 
határozat alapján – közérdekből - ingyenesen használja a Fegyverneki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat.  
 
4./ A használó nem követelheti, hogy a tulajdonos a helyiséget az üzemeltetéshez szükséges 
módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze. 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helyiségek rendeltetésszerű használatához 
szükséges karbantartás az ingatlan használót terheli. 
 
5./ Ezen használati szerződés ugyanakkor a helyiség átalakítására vagy bővítésére, 
homlokzatok megváltoztatására a használót nem jogosítja fel, ahhoz a tulajdonos írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 
 
6./ Az helyiség használatba vételét követően a használó a használatában álló helyiség belső 
felújítási és karbantartási munkáit saját költségén végezheti el, s ennek ellenértékét a 
tulajdonostól nem követelheti. 
 
8./ A használó köteles az ingatlanhoz tartozó közterületet tisztán tartani, gondozni. 
 
9./ A használó a helyiséget csak a megjelölt célra használhatja, a használó – a tulajdonos 
írásbeli hozzájárulása nélkül – a használati jogviszonyt nem ruházhatja át. 
 
10./ A helyiség működtetésével felmerülő díjak (víz, csatorna, gáz, villany, hulladékszállítás, 
stb.) a használat kezdetének napjától az ingatlan használót terhelik.  Vagyonvédelemről a 
használó gondoskodik.  
 
11./ A használó a használati jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt. 
 
12./ A szerződő felek 30 napos felmondási időben állapodnak meg.  
 
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény az irányadó. 
 



 
 
A szerződő felek ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően fogadják el, s 
azt akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírják. 
 
 
 
Fegyvernek, 2022. január 28. 
 
 
 
 
 …………………………………….. …………………………………….. 
 Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 tulajdonos ingatlan használó 
 Tatár László polgármester Burai Pál elnök 
   
 
 
 
 
 
 



 

10. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző 
támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról 
 

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  10 

Készítette: 
 

Török Eszter 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. január 25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-ei ülésére az 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án elfogadta az 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendeletet. Képzési támogatásra 4 pályázat érkezett, 3 főiskolás és 1 szakmát 
tanuló, a lakásokra pedig 7 pályázat, melyből egyet a pályázó visszavont. 8 lakásból 2 lakás 
lakott, 6 lakásból 2021. decemberben kiköltöztek a lakók. Ösztöndíj támogatása (bruttó, 
járulék) főiskolásoknak/középiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztönző támogatások 
(bruttó, járulék) költségvetési során költség többlet van.  

A képzési pályázat támogathatóságának feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének 
módosítása. A támogatási szerződés ezzel a feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a 
jóváhagyást követően az eredeti feltételekkel történhet meg.  

A pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes 
véleményezése után a Képviselő-testület a rendelet értelmében nyílt ülésen dönt. 

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Strigel Amanda a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon 
- Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Strigel Amanda „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken” lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Strigel Amanda 
pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 



3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Strigel Amanda 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 

 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Hornyák Levente a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának 
elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hornyák Levente „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken” lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Hornyák Levente 
pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Hornyák Levente 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 



Kathonay Károly Kristóf a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának 
elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kathonay Károly Kristóf „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken” lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak 
szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Kathonay Károly Kristóf 
pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Kathonay Károly Kristóf 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Bognár Zsolt a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bognár Zsolt                                                                                                                             
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az 
alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Bognár Zsolt pályázatát 
támogatja. 

 



2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Bognár Zsolt 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Csőke Péter a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csőke Péter Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Csőke Péter pályázatát 
támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester irat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Csőke Péter 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 



 
……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Kiss József 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss József Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Kiss József pályázatát 
támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Kiss József 

 

Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
……./2022.(I.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Sárándi Tilla Zsuzsanna a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának 
elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárándi Tilla Zsuzsanna „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken” képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint 
dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Sárándi Tilla Zsuzsanna 
pályázatát támogatja. 

 



2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László  
polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Sárándi Tilla Zsuzsanna 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
……./2022.(I.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Rabóczki Edit Lili a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rabóczki Edit Lili „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken” képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Rabóczki Edit Lili pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Rabóczki Edit Lili 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 



……./2022.(I.27.) sz.     önkormányzati határozat: 

Niszper Gergő a 13/2018.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Niszper Gergő Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális 
Bizottság javaslata alapján Niszper Gergő pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6. ) Képviselő-testület tagjai 
7.) Niszper Gergő 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 

……./2022.(I.27.) sz.      önkormányzati határozat: 

Sipos Janka a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Janka „Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken” képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Sipos Janka pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap 
alapján. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 



2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Török Eszter 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Sipos Janka 

 
Fegyvernek, 2022. január 25. 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
 

 
 
 

 

 

  



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Bognár Zsolt 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.05. 

a pályázat iktatószáma: F/97/2022 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent E. út 152. 1. számú lakás 

Elért pontszám: 55 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges 
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő 
döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január hónap 20. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Csőke Péter 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.13. 

a pályázat iktatószáma: F/386/2022 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143. 2. számú lakás 

Elért pontszám: 67 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges 
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő 
döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január hónap 20. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Hornyák Levente 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.17. 

a pályázat iktatószáma: F/459/2022 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent E. út 152. 2. számú lakás 

Elért pontszám: 55 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges 
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő 
döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január hónap 20. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Kathonay Károly Kristóf 

a pályázat beérkezésének ideje: 2021.12.22. 

a pályázat iktatószáma: F/6602/2021 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 1. számú lakás 

Elért pontszám: 50 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges 
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő 
döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január hónap 20. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Kiss József 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.13. 

a pályázat iktatószáma: F/391/2022 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 3. lakás 

Elért pontszám: 75 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzett önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester –
esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a 
következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január hónap 20. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) rendelete 
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Niszper Gergő 

a pályázat beérkezésének ideje: 2021.12.15. 

a pályázat iktatószáma: F/6532/2021 

Tanulmány megnevezése: Mérnökinformatikus-rendszergazda 

Elért pontszám: 35 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                          



j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az - esetleges hiánypótlásokkal 
együtt- és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 8 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2023. 06. 30. 

Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-

16-2017-00033 kódszámú  pályázat támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység 

Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztönző 

támogatások(bruttó,járulék) költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat 

támogathatóságának feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A 

támogatási szerződés ezzel a feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást 

követően az eredeti feltételekkel történhet meg. 

Fegyvernek, 2022. január 

        Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 

 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) rendelete 
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Rabóczki Edit Lili 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.13. 

a pályázat iktatószáma: F/392/2022 

Tanulmány megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnök 

Elért pontszám: 35 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                          



j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az - esetleges hiánypótlásokkal 
együtt- és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 8 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2026. 10. 31. 

Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-

16-2017-00033 kódszámú  pályázat támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység 

Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztönző 

támogatások(bruttó,járulék) költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat 

támogathatóságának feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A 

támogatási szerződés ezzel a feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást 

követően az eredeti feltételekkel történhet meg. 

Fegyvernek, 2022. január 20. 

        Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) rendelete 
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Sárándi Tilla Zsuzsanna 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.01.17. 

a pályázat iktatószáma: F/458/2022 

Tanulmány megnevezése: Jogász 

Elért pontszám: 30 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 



                                                                                                                                                          

j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az - esetleges hiánypótlásokkal 
együtt- és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 8 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2026. 10. 31. 

Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-

16-2017-00033 kódszámú  pályázat támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység 

Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztönző 

támogatások(bruttó,járulék) költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat 

támogathatóságának feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A 

támogatási szerződés ezzel a feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást 

követően az eredeti feltételekkel történhet meg. 

Fegyvernek, 2022. január 20. 

        Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) rendelete 
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Sipos Janka 

a pályázat beérkezésének ideje: 2021. 12. 27. 

a pályázat iktatószáma: F/6613/2021 

Tanulmány megnevezése: Gyakorló ápoló 

Elért pontszám: 35 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 



                                                                                                                                                          

j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az - esetleges hiánypótlásokkal 
együtt- és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 8 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2023. 06. 30. 

Támogatás összege: bruttó 20.000.- Ft/hó 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-

16-2017-00033 kódszámú  pályázat támogatási szerződés költségek listája 3. tevékenység 

Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztönző 

támogatások(bruttó,járulék) költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat 

támogathatóságának feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A 

támogatási szerződés ezzel a feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást 

követően az eredeti feltételekkel történhet meg. 

Fegyvernek, 2022. január 20. 

        Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatára. 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Strigel Amanda 

a pályázat beérkezésének ideje: 2021.12.07. 

a pályázat iktatószáma: F/6436/2021 

Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Damjanich J. út 143. 3. lakás 

Elért pontszám:  55 p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

f) Minden nagykorú  együtt költőző részéről 3 hónapnál nem  

   régebbi erkölcsi bizonyítvány                                                          IGEN               NEM 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                           IGEN       NEM RELEVÁNS                                                             

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 

    kivonatának másolata 



j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                        
k)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány                         IGEN             NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:  

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

A megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-
4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

A rendelet 5.§ (1) pontja kimondja: A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. 
A lakcímet, munkáltatói szándéknyilatkozatot és/vagy oktatási intézmény igazolását 
mellékelni szükséges. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről. 
 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges 
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő 
döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap 

Fegyvernek, 2022. január 20.  

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 




