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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 
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Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

Tatár László polgármester 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

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. március 31-ei ülésére a 
két ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 2022. március 2-án, 9-én, 16-án és 23-án fogadónapot tartottam. 
 Március 11-én a Nepomuki Szent János szobor elhelyezésérő l 

egyeztettünk Bordás Péter plébános atyával.  
 Március 24-én a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

Újtelepi Óvodájában megbeszélést tartottunk az intézményvezető 
helyettes bevonásával az óvodai  beiratkozásról és az 
intézményvezető nyugdíjba vonulásával kapcsolatos teendőkről.  
 
 

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: 2022. február 
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   1 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj  6 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása              17 
- köztemetés       -    
 

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.    11 
a) pénzbeli       11  
b) természetbeni       - 

- rendkívüli települési támogatás elutasítás   2 
- kamatmentes kölcsön      - 
 

 
II. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2022. február 28-ig:   
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………/2022.(III.10.) 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. március 24. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 



 

2. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 
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valamint a fizetendő térítési díjakról  

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

Melléklet:  0  

Készítette: 

 
dr. Pető Zoltán jegyző, Siposné Szabó Erzsébet 

intézményvezető 
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megküldve:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. június 14-én a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet a 
képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester fogadta el.  
 
Az intézményi térítési díjak változását minden év április 1-ig kell a képviselő-testületnek 
jóváhagynia.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjék. 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

……./2021.(……...) önkormányzati rendelet-tervezete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjának felhatalmazása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdés, 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés 
d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Örményes Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester, a Kuncsorba 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatás magában foglalja a 
szociális alapszolgáltatásokat és Fegyvernek közigazgatási területén a gyermekjóléti 
alapellátást.  
 

2. § 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások:  

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) nappali ellátás, (időskorúak ellátása) 



e) gyermekjóléti szolgáltatás. 
 

3. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város, Örményes község és Kuncsorba község 

közigazgatási területén a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, továbbá állandó 
lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken, Örményesen és Kuncsorbán bejelentett 
tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. §-ában foglalt személyekre, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvtv.) 4. §-ában foglalt személyekre. 

(2) Fegyvernek város közigazgatási területén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint 
a Bölcsődei ellátás nem társulási formában történik.    

 
4. § 

 
(1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja szolgáltatás az intézmény vezetőjénél 

igényelhető.  
(2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény család- és gyermekjóléti 

szolgálatának családsegítőinél vehető igénybe. 
 

5. § 
 

Étkeztetés 
 
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen 
a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.  
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga 
ellátásról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni. 

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.  

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására 
részben képes.  

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki életvitelszerűen a 
talapülésen tartózkodik, éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségen tölti.  

f) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni az ápolási díjban, időskorúak járadékában, 
egészségkárosodás jogcímén rendszeres pénzbeli ellátásban, munkanélküli ellátásban 
részesülőt, valamint a jövedelemmel nem rendelkezőket.  

(2) Amennyiben az igénylő egészségi állapotára, betegségére vagy fogyatékosságára való 
hivatkozással igényli az ellátást, háziorvosi, illetve szakorvosi igazolást kell a kérelemhez 
csatolni.  

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles az ellátást biztosítani 
krízis helyzetére tekintettel, annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi 
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.  



(4) Az étkeztetés történhet az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének 
lehetővé tételével, vagy lakásra szállításával.  

 
6. § 
 

Házi segítségnyújtás 
 
(1) Az igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében a házi segítségnyújtás 

keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 63. § (2) bekezdésében meghatározott ellátást kell nyújtani.  

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az igénylő gondozási 
szükségletének vizsgálatát.  

 
7. § 

 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 
(1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Csorba Mikro-térségi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata keretében önálló 
intézményegységként működik.  

(2) A szolgáltatás igénylése és igénybevétele az intézmény szolgáltatásának helyén, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinél történik külön eljárás nélkül.  

 
 

8. § 
 

Nappali ellátást nyújtó ellátások (idősek klubja) 
 
(1) Nappali ellátást a jogszabály által meghatározott személyek részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére.  

(2) Az ellátás az alábbi telephelyek működtetése útján biztosított az intézmény szakmai 
programjában meghatározottak szerint:  
a) Fegyverneken: 
- Idősek Klubja Annaháza 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
- Idősek Klubja Újtelep 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40. 
- Idősek Klubja Szapárfalu 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 42. 
b) Örményesen 
- Napraforgó Gondozási Központ 5222 Örményes, Iskola út 25. 
c) Kuncsorbán 
- Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa György út 35.  
 

9. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Fegyvernek városban 
 
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek közigazgatási területén 
a szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) étkeztetés a hét hat napján, 



b) házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással, 
d) családsegítés, 
e) gyermekjóléti szolgáltatás. 

(2) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül 
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját 
öt munkanapon belül kell elkészíteni.  
(3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 
(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, 
aki dönt a kérelmekről. 
Az igazgató és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait, 
b) az ellátás kezdetének időpontját, 
c) az ellátás időtartamát, 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat, 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, 
f) az ellátás megszüntetésének módjait.  

(5) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül 
köteles az igazgató felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat 
állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság 
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető. 
 

10. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Örményes Községben 
 
(1) Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményes község közigazgatási 
területén a szociálisan rászoruló személy részére a következő szolgáltatást nyújtja: 

a)  étkeztetés a hét 6 napján, 
b)  házi segítségnyújtás,. 
c)  nappali ellátás öt napos nyitva tartással 

(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó 
Gondozási Központ telephelyvezetőjénél kell benyújtani. 
A telephelyvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait, 
b) az ellátás kezdetének időpontját, 
c) az ellátás időtartamát, 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat, 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, 
f) az ellátás megszüntetésének módjait.  

(3) a telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali 
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek. 
(4) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható 
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(5) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 
 



11. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Kuncsorba Községben 
 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuncsorba közigazgatási területén 
az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással. 

(2)  A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el. 
(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a 
kuncsorbai telephelyvezetőnél kell kezdeményezni. 
(4) A telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében 
az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani. 
(5) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított 
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(6) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 

 
12. § 

 
Az intézményi jogviszony megszűnése 

 
Az intézmény vezetője írásban értesíti az ellátottat: 

a) a személyes gondoskodás megszüntetéséről, 
b) annak okáról, 
c) időpontjáról, 
d) személyi térítési díj elszámolásról. 

 
13. § 

 
Térítési díjak településenként 

 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyein igénybevett 
szociális szolgáltatások intézményi térítési díjait a rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. 
 
 

14. § 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Gyermekek napközbeni ellátás formája: Bölcsőde 
 
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:  

a) szülő kérelmére, 
b) szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 
- védőnő 
- háziorvos, házi gyermekorvos, 
- szakértői és rehabilitációs bizottság, 



- szociális- illetve családgondozó, 
- család- és gyermekjóléti szolgálat,  
- gyámhatóság. 

 
(2) A gyermek bölcsődei felvételének feltételei: 

a) akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

b) előnyben kell részesíteni azon kisgyermeket, akinek szociális- és egészségügyi ok 
miatt, egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
d) védelembe vett gyermekek felvétele kötelező. 

 
(3) A bölcsődei elhelyezés megszűnése: 

a) a gyermeket másik bölcsőde átvette, 
b) megszüntetést a szülő kéri, 
c) a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt 

bölcsődei nevelésre-gondozásra alkalmatlan, 
d) amennyiben a szülők felszólítás után sem fizetik meg a térítési díjat,  
e) a bölcsőde házirendjét rendszeresen és súlyosan megsértik, 
f) a gyermek óvodai felvételt nyert, 
g) annak a nevelési-gondozási évnek az utolsó napján, amelyben a gyermek a harmadik, 

negyedik életévét betölti. 
 
(4) A bölcsődében a gyermek gondozására az intézményi térítési díj összege napi 300,- Ft. 
 
(5) A bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet 
biztosít nyitvatartási napokon 8,30-11,30 óra között. A szolgáltatás térítési díja 400,- Ft/óra. 
 

15. § 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet 2022. április 1-én lép hatályba.  
 

16. § 
 
Ezzel egyidőben a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021.(VI.14.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
 

 
 

Tatár László       dr. Pető Zoltán 
 polgármester             jegyző 
 
 
 
 

 



1. melléklet 
 

Térítési díjak összege Fegyvernek városban 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 635 Ft+ÁFA/adag 
b) Étkeztetés házhozszállítással: 675 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 640 Ft/óra 
 személyi gondozás: 640 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 635 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 560 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 620 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 500 Ft/óra 
 személyi gondozás: 500 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 560 Ft+ÁFA/adag  

(3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 635 Ft+ÁFA/adag  
b) étkeztetés házhozszállítással: 675 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 580 Ft/óra 
 személyi gondozás: 580 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 635 Ft+ÁFA/adag  

(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg 
konkrét összegben. 

 



2. melléklet 
 

Térítési díjak összege Örményes községben 
 

(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 660 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 660 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 35 Ft/óra 
 személyi gondozás: 35 Ft/óra 

a) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + 660 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 520 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 560 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 520 Ft+ÁFA/adag  

(3) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 660 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 660 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 35 Ft/óra 
 személyi gondozás: 35 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + 660 Ft+ÁFA/adag  

(4) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat a telephelyvezető állapítja meg konkrét 
összegben. 

 



3. melléklet 
 

Térítési díjak összege Kuncsorba községben 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 810 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 810 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 810 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 560 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 600 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 560 Ft+ÁFA/adag  

(3) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 805 Ft+ÁFA/adag  
b) étkeztetés házhozszállítással: 810 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 805 Ft+ÁFA/adag  

(4) A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat a telephelyvezető állapítja meg konkrét 
összegben. 
 
 



 

3. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

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:  1  

Készítette: 
 

Török Eszter igazgatási csoportvezető 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-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. 
  
Az önkormányzat az Esély Otthon- Esély Fegyverneken projekt keretében felújított és 
berendezett 8 lakást, ezekből 7 jelenleg is lakott. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 3. 
számú lakásra érkezett pályázatot a 2022. januári ülésen a Képviselő-testület megszavazta. A 
nyertes pályázó a felhívásnak nem tett eleget, a megállapodást nem írta alá, nem vette fel az 
Önkormányzattal a kapcsolatot, erről feljegyzés készült. A pályázat újra kiírásra került, 
melyre 1 pályázat érkezett. 
  
A pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes 
véleményezése után a Képviselő-testület a rendelet értelmében nyílt ülésen dönt. A beérkezett 
pályázat bírálható. 
 
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
……./2022.(III.31.) sz.      határozati javaslat: 
 
Borsos Ádám 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 Borsos Ádám 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 Borsos Ádám 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.) Borsos Ádám 

 
 
Fegyvernek, 2021. március 24. 
 
 
         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: Borsos Ádám 

a pályázat beérkezésének ideje: 2022.03.10. 

a pályázat iktatószáma: F/1699/2022 

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

Elért pontszám: 65 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. március hónap 31. nap 

Molnár Barna 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

 Sport Bizottság elnöke 



 

4. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

Tárgy:  A fegyverneki 2478/4 hrsz-ú ingatlan Ladányi Norbert 
részére történő értékesítéséről  

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

Melléklet:  1  

Készítette: 
 

Ferenczi Csilla 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
fegyverneki 2478/4 hrsz-ú ingatlan Ladányi Norbert részére történő értékesítéséről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ladányi Norbert (5231 Fegyvernek, Martinovics I. út 25/a.) vételi szándékát jelezte az 
önkormányzat tulajdonát képező fegyverneki 2478/4 hrsz-ú 846 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. A megvásárolni kívánt terület a saját tulajdonú 
ingatlanaival szomszédos terület, ezért célszerű annak értékesítése. 
 
A Latifundium 2003 Szolgáltató Bt. az értékbecslést elkészítette, mely szerint az ingatlan 
forgalmi értéke 300.000.- Ft+Áfa. 
  
Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.  
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2022.(III.31.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 2478/4 hrsz-ú ingatlan Ladányi Norbert részére történő értékesítéséről  
  
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező fegyverneki 2478/4 hrsz-ú, természetben Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 86/a. sz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 846 m2 nagyságú 
ingatlan értékesítéséhez 300.000.- Ft + Áfa áron Ladányi Norbert 5231 Fegyvernek, 
Martinovics I. út 25/a. sz. alatti vevő részére.  
 

2.) Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.   
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat az adásvétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2022. március 10. 
 
                                                                                                         Tatár László 
                                                                                                         polgármester                      
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1. Értékelési bizonyítvány 

 

 

Az ingatlan címe:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 86/A. 

 

Az ingatlan hrsz-a:  2478/4 

 

Az értékelés célja:  Piaci (forgalmi) érték megállapítása 

 

Az értékelés módszere: Piaci összehasonlító módszer  

 

 

300.000,-Ft 
 

azaz 

 

Háromszázezer forint 
 

 

 

Az értékelés időpontja: 2022. március 16. 

 

A szakvélemény érvényessége: 

 

A megállapított forgalmi érték 2022. március 16. napjától 90 

napig érvényes. 

 

Az ingatlanvagyon értékelést más célra történő felhasználása csak annak készítőjének írásbeli 

hozzájárulásával lehetséges. 

 

Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott érték az Általános Forgalmi Adót nem 

tartalmazza. 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. március 16. 
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2. A megrendelő adatai, utasításai 

 

 

Megrendelő neve:  Fegyvernek Város polgármestere, Tatár László  

 

Cím:    5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 

Kapcsolata az értékelt ingatlannal:  

 

    tulajdonos 

 

A megrendelő utasításai: az ingatlan értékét kéri megállapítani  

 

 

 

 

 

3. Az értékelés célja 

 

 

A fegyverneki 2478/4 hrsz-ú, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 86/A. szám alatti ingatlan 

értékének meghatározása helyszíni szemlével. 
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4. AZ INGATLAN ADATAI 

 

Cím:     5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 86/A. 

 

Helyrajzi szám:   2478/4 

 

Szektor:    53 

 

Helye:     belterület 

 

Ingatlan-nyilvántartási  

megnevezése:    kivett beépítetlen terület 

 

Használata a valóságban:  beépítetlen terület 

 

Telektulajdonos:   Fegyvernek Város Önkormányzata 

(1/1 tulajdoni arányban) 

 

Ingatlan területe:   0 ha 846 m2 

 

Széljegy:    nincs 

 

Teher:     E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára 32 m2 nagyságú  

területre bejegyzett vezetékjog  

 

4.1. Az ingatlan környezete 

 

Az értékelt ingatlan Fegyvernek központi részéhez közel, belterületen helyezkedik el, családi 

házas és zöldterületes ingatlanok között. 

 

4.2. Észak-alföldi régió 

 

A régió Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket foglalja 

magában 

 
Észak-alföldi régió 

 

A régió központja Debrecen, de a két másik megyeszékhely, Szolnok és Nyíregyházat is 

komoly szerepet vállal. 
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Az Észak-alföldi Régió Magyarország északkeleti részén fekszik. Határos Szlovákiával, 

Ukrajnával, valamint Romániával. Területe 17729 km2, amely hazánk területének 19,1%-át 

teszi ki; a magyarországi népesség 15,3%-a, azaz kb. 1,56 millió fő él itt. A Régiót Jász-

Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe 

alkotja. 

 

A terület legfontosabb természeti kincsei a nagy kiterjedésű, helyenként kiváló minőségű 

szántóterület, a természetes gázmezők, a szén-dioxid-, a termálvíz- és az agyag-készletek. 

 

Közlekedés földrajzi szempontból a Régió kulcsfontosságú jelentőségű, csomóponti szereppel 

bír (vasút, közút, regionális repülőterek). Nagy jelentőségű a vasútvonal: ezen érhető el a 

legkönnyebben a főváros, a fővonal érinti mindhárom megyeszékhelyet és egyben a Régió 

legfontosabb közlekedési tengelyében halad. A regionális repülőterek a gazdaság élénkítésében 

kulcsszerepet játszhatnak. A debreceni regionális nemzetközi repülőtér és a nyíregyházi, a 

szolnoki, valamint a kunmadarasi repülőterek erősítik a Régió vonzerejét. 

 

A Régióban a nagyobb beruházási dinamika 1997-től indult meg, s üteme azóta nem marad el 

a nemzeti folyamatokétól, így a Régió korábbi időszakból felhalmozódott lemaradása nem 

növekszik tovább. A külföldi befektetők közül az amerikai, az osztrák, az olasz és a német 

befektetői csoportok jutottak meghatározó részesedéshez. 

 

Az Észak-Alföld régió mindhárom megyéje számos nemzetközi együttműködési 

megállapodással rendelkezik. 

 

4.3. Szűkebb régió, Törökszentmiklós kistérség 

 

A Törökszentmiklósi kistérség kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, központja 

Törökszentmiklós. A kistérséghez 10 település tartozik, ebből két település bír városi ranggal 

 

A kistérség a megye középső részén található, Törökszentmiklós 25 km-es körzetében. Az 

észak-alföldi régió keleti részén. A kistérség településeinek 40%-a vasúttal is megközelíthető, 

a kistérségen a 4 számú főút áthalad.  A kistérség többi települése mind elérhető a rendszeres 

induló autóbusz járatokkal. 

 

4.4. Fegyvernek város 

 

                                                                    
     Fegyvernek város           Fegyvernek címere 

 

Fegyvernek város Jász-Nagykun-Szolnok megye Törökszentmiklósi járásában. a 

Nagykunságban fekvő település. Törökszentmiklós 12 km, Tiszabő 7,5 km, Bánhalma 9,5 km, 

Örményes 6 km, Kenderes 10,5 km, Kisújszállás 16 km távolságra található.  
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Közúton elérhető a 4-es főúton. Vasútállomása (Fegyvernek-Örményes vasútállomás) a 

Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonalon található, a településtől kb. 7 km-re. 

 

4.4.1. Az ingatlan megközelíthetősége 

 

Az ingatlan utcafronttal nem rendelkezik, az csak más ingatlanokon keresztül közelíthető meg. 

 

Az értékelt ingatlan közvetlen környezetében családi házak és zöldterületes ingatlanok 

találhatóak. 

 

 

   
 

4.4.2. Az ingatlan bemutatása 

 

Az ingatlan a Fő úton található, családi házak és zöldterületes ingatlanok között. 

Telekrendezéssel az ingatlan területe lecsökkent az értékelt nagyságra. A telekrendezés 

következtében az ingatlan közterületről nem közelíthető meg, csak a telekszomszédok tudják 

csak hasznosítani. 

 

Közművel nem rendelkezik. 

 

4.4.3. Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti állapota 

 

Helyrajzi száma:  2478/1 

Megjelölése:  kivett beépítetlen terület 

Területe:  0 ha 0846 m2 

Telektulajdonos: Fegyvernek Város Önkormányzata 

 

4.4.4. Az ingatlan jelenlegi hasznosítása, hasznosításának lehetőségei 

 

Az ingatlant az egyik szomszéd tartja karban, illetve feltöltötte földdel, hogy egy szintben 

legyen a többi telekkel. 

 

 

5. Értékelési módszerek (TEGOVA) 

 

A TEGOVA (az Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja) javaslata alapján az eszközérték 

meghatározásának alapja 
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- a piaci érték 

- az üzleti hasznosításból származó profit 

- az újraelőállítási (nettó pótlási) költség. 

 

 

A TEGOVA ajánlása alapján jelen értékbecslés elkészítése során alkalmazott módszerek. E 

módszerek közül az értékbecslésénél a piaci értéken alapuló és az újraelőállítási (nettó pótlási) 

költség alapú értékelési módszert alkalmaztam. 

 

5.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer  

 

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi 

szerződéses ajánlatok árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával 

történik. 

 

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései: 

- az alaphalmaz kiválasztása, 

- összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése, 

- fajlagos alapérték meghatározása, 

- értékmódosító tényezők elemzése, 

- a fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása, 

- végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként. 

 

Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell 

elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő 

ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen 

eltérő szélső értékek az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

A terület ingatlanpiaci elemzése 

 

A város Jász-Nagykun-Szolnok Megye keleti részén fekszik, a Törökszentmiklóstól  keletre.  

 

A település ingatlanforgalma átlagos. 

 

A vizsgált ingatlan értékének pontos meghatározása értékmódosító tényezők figyelembe 

vételével történik. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező 

vehető figyelembe, mely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az 

értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben kell vizsgálni: 

 

- műszaki, építészeti szempontok (szabad szemmel történő észrevételezés), 

- használati szempontok, 

- telek adottságok, 

- infrastruktúra, 

- környezeti szempontok, 

- alternatív hasznosítás szempontjai, 

- jogi szempontok, hatósági szabályozás, 

- az ingatlanhoz fűződő esetleges terhek, illetve az azt terhelő esetleges jogok. 
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Az összehasonlításnál hasonló korú és építésű ingatlanokat vettem figyelembe, melyeknek a 

településen belül elfoglalt helye, a telek megközelíthetősége, központtól, üzlettől, 

vasútállomástól, buszmegállótól való távolsága közel azonos.  

 

Az értékelt ingatlan Fegyvernek belterületén, a Szent Erzsébet úton található, amely családi 

házak és zöldterületes ingatlanok között helyezkedik el. Közvetlenül közterületről nem 

közelíthető meg. 

 

Az összehasonlító adatokat és az összehasonlítás eredményét az alábbi táblázaton mutatom be 

 

Az ingatlan jogi státusza rendezett. 
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TELEK  

 

 
  Piaci 

összehasonlító1 

Piaci 

összehasonlító2 

Piaci 

összehasonlító3 

Cím Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 86/A. 

  

Törökszentmiklós, 
Surjány 
www.ingatlan.com 

31363960 

Szolnok, Ugar 
www.ingatlan.com 

31506991 

Fegyvernek 
www.ingatlan.com 

32566914 

Telek területe 

m2 

846 2637 9500 1794 

Ár Ft  1.500.000 19.900.000 980.000 

Telek ár Ft/m2  568 2.094 546 

Közmű nincs utcában utcában utcában 

Korrekció 

Kínálati ár   -10% -10% -10% 

Elhelyezkedés  -5% -5% 0% 

Közmű  0% 0% 0% 

Hasznosítási 

lehetőség 

 -15% -15% -15% 

Telek 

nagysága 

 -5% -15% -5% 

Összes 

korrekció 

 -35% -45% -30% 

Módosított 

fajlagos ár -Ft/m2 
 369 1.151 382 

Tekintettel arra, hogy a fajlagos ár legalacsonyabb és legmagasabb értéke között több, mint 30% az eltérés, így ezen adatokkal nem számolok. 

 

 

 

369,-Ft/m2 x 846 m2 = 312.174,-Ft, kerekítve 300.000,-Ft. 
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6. Képek 
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7. Végső érték megállapítása 

 

 

Az ingatlan értékelését elvégeztem, csak piaci összehasonlító módszer számítással lehetett a 

négyzetméter értéket kiszámolni. 

 

 

 

 

Az ingatlan értéke 

 

300.000,-Ft 
 

azaz 

 

Háromszázezer forint 
 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. március 16. 
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8. Nyilatkozat  

 

Jelen ingatlanvagyon értékelés forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 

történő megállapítása. Az ingatlanvagyon értékelés a vagyonértékelés vonatkozó 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készült el. 

 

Az ingatlant értékelőjeként felhívom a megbízó figyelmét, hogy a jelen ingatlanvagyon 

értékelésben leírtak olyan ingatlanpiacon kerül sor, amelyen a szabályok lényegesen 

eltérhetnek a jövőben szabályoktól. Jelen ingatlanvagyon értékelésben az ingatlan 

értékére vonatkozó megállapítások a jelenlegi helyzetben érvényes. 

 

Jelen ingatlanvagyon értékelésben szereplő adatok a legjobb tudásom szerint helytállóak 

és pontosak. Az adatokat a megbízótól és más forrásból szereztem be. Ezen adatok 

szúrópróbaszerűen nem kerültek ellenőrzésre, így azokért garanciát és felelősséget nem 

vállalok. Nem vállalok továbbá garanciát és felelősséget azért, mert megbízó az idő 

rövidsége miatt az általam kért iratokat nem tudta beszerezni, melyek esetleg 

befolyásolnák az ingatlan értékét. 

 

Felhívom a megbízó figyelmét, hogy a földterületekre vonatkozó és más által 

szolgáltatott adatokat – melyek jelen ingatlanvagyon értékelésben felhasználásra 

kerültek – jogi szakértő, valamint földmérő külön nem hitelesítette, nem vizsgálta. 

 

Jelen ingatlanvagyon értékelés során a teljességre törekedtem, azonban nem került sor 

talajelemzésre, vagy geológiai vizsgálatokra, tekintettel arra, hogy ez nem képezte a 

megbízás tárgyát. 

 

A környezeti helyzettel kapcsolatban feltételezem és számításba veszem, hogy a 

hatályos jogszabályokat, a vonatkozó törvényeket, állami és helyi rendelkezéseket az 

ingatlan tulajdonosa teljes mértékben betartja. Feltételezem továbbá, hogy az üzemszerű 

működéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások, egyéb felhatalmazások a tulajdonos 

az országos, illetve helyi hatóságoktól, szervezetektől, magánszemélyektől beszerezte, 

azok a tulajdonában vannak, illetve azokat be tudja szerezni, valamint meg is tudja 

újítatni. Tekintettel arra, hogy megbízásom bármilyen környezetvédelmi vizsgálat 

elvégzésére nem terjed ki, így a fentebb írt feltételezéseket elfogadom az értékelési 

szakvélemény elkészítéséhez. 

 

Az ingatlan értékelése során az ingatlan tulajdoni lapját felülvizsgáltam, az ott leírtakat 

értelmeztem, az abban foglaltakra felhívom a megbízó figyelmét. A valósággal való 

egyezőséget nem vitatom, azok külön vizsgálat tárgyát nem képezik. 

 

Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott értékek minden esetben tehermentes 

ingatlanokra vonatkoznak. 
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Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott értékek az Általános Forgalmi Adót nem 

tartalmazzák. 

 

A megállapított forgalmi érték kizárólag az ingatlan jelenlegi funkciója, műszaki 

állapota, illetve a vagyonértékelő által figyelembe vett használat módja esetén 

érvényesek. A körülmények változása az ingatlan forgalmi értékét nagyban 

módosíthatja. A forgalmi értékkel kapcsolatban kifejtett következtetések és 

megállapítások a helyszíni bejárás napján rögzített állapotra vonatkoznak, s jelen 

ingatlanvagyon értékelés kiadásától számított 90 napig van érvényben. 

 

Az ingatlanvagyon értékelés megállapításai, valamint az abban leírt feltételezéseken 

alapul, és kizárólag ingatlan értékesítés esetén érvényes. Jelen ingatlanvagyon értékelés 

1 számozott példányban készült, annak másolása, sokszorosítása, vagy bármilyen más 

módon történő felhasználására kizárólag a vagyonértékelő előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Ugyanilyen tilalom alá esik más harmadik személy részére 

történő átadás, adatszolgáltatás esetén is. Jelen értékelési szakvélemény tartalmának 

megismerésére, felhasználására kizárólagosan Fegyvernek Város Önkormányzata 

jogosult. 

 

Vagyonértékelőként nyilatkozom, hogy jelen megbízáshoz nem fűződik sem korábbi, 

sem jelenlegi, sem jövőbeni érdekem, valamint a megállapított forgalmi érték és a 

díjazás között sincs semmiféle összefüggés. Nyilatkozom továbbá, hogy a 

forgalmi/likvidációs érték az vagyonértékelő szakmában szokásos módszerekkel, 

többször módosított 25/1997.(VIII.01) PM rendelet, valamint a megbízó 

iránymutatásainak megfelelően, valamint a TEGOVA által javasolt (EVS 2009) 

módszertan alapján került megállapításra. Elismerem, hogy a leírt következtetések 

abszolút módon nem garantálhatóak és nem bizonyíthatóak. 
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9. Felhasznált források 

 

www.wikipedia.hu 

www.ingatlan.com 

 

10. Mellékletek jegyzéke 

 

10.1.Tulajdoni lap 
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előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére történő 
értékesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Mr. Klíma 0 Energy Kft. vételi szándékát jelezte az általa bérelt, fegyverneki 1539/46 hrsz-
ú önkormányzati tulajdonú 5.068 m2 nagyságú ingatlanra. 
Az ingatlanon a bérlet időtartama alatt egy ipari épületet létesített, melyhez megkapta a 
tulajdonos önkormányzat hozzájárulását. A vásárlással tisztázni kívánja az ingatlan földterület 
és a felépítmény tulajdoni viszonyát. 
 
A Mr Klíma 0 Energy Kft. a vételi szándékában jelezte, hogy a vételárat három év alatt 
kívánja kifizetni úgy, hogy az aktuális év részletét augusztus 31. napjáig fizeti meg az 
Önkormányzatnak. 
 
A Latifundium 2003 Szolgáltató Bt. az ingatlanra vonatkozó értékbecslést elkészítette, mely 
szerint annak forgalmi értéke 6.700.000 - Ft+Áfa (1.809.000,- Ft), összesen 8.509.000,- Ft. 
 
Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.  
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2022.(III.31.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére történő 
értékesítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat 
1/1 tulajdonát képező fegyverneki 1539/46 hrsz-ú, természetben Fegyvernek,Fő útján 
lévő, 5.068 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjog fenntartással történő 
értékesítésével6.700.000 + Áfa (1.809.000,- Ft), összesen 8.509.000,- Ft áron a Mr. 
Klíma 0 Energy Kft. (2131 Göd, Pesti út 76, adószám: 23528758-2-13) részére. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

vevő a vételárat három részletben fizeti meg az alábbiak szerint: 
1. részlet 2022. augusztus 31-ig 2.233.333 Ft + ÁFA = 2.836.333 Ft, 
2. részlet 2023. augusztus 31-ig 2.233.333 Ft + ÁFA = 2.836.333 Ft, 
3. részlet 2024. augusztus 31-ig 2.233.334 Ft + ÁFA = 2.836.334 Ft. 

 
3.) Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli. 



4.) A területre vonatkozó, 3176-3/2017/F iktatószámú bérleti szerződésben rögzített 
bérleti díjat a Mr. Klíma 0 Energy Kft-nek 2022. évre nem kell megfizetnie. A bérleti 
szerződés az adásvételi szerződés mindkét fél által történő aláírásával hatályát veszti. 

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

polgármester urat az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Angyal Csaba, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
Fegyvernek, 2022. március 21. 
 
 
                                                                                                         Tatár László 
                                                                                                         polgármester                      
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INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS 
 

 

 

 

A fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan telekre 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Készítette: 
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1. Értékelési bizonyítvány 

 

 

Az ingatlan címe:   5231 Fegyvernek, Fő út 

 

Az ingatlan hrsz-a:  1539/46 

 

Az értékelés célja:  Piaci (forgalmi) érték megállapítása 

 

Az értékelés módszere: Piaci összehasonlító módszer  

 

 

6.700.000,-Ft 
 

azaz 

 

Hatmillió-hétszázezer forint 
 

 

 

Az értékelés időpontja: 2021. november 22. 

 

A szakvélemény érvényessége: 

 

A megállapított forgalmi érték 2021. november 22. napjától 90 

napig érvényes. 

 

Az ingatlanvagyon értékelést más célra történő felhasználása csak annak készítőjének írásbeli 

hozzájárulásával lehetséges. 

 

Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott érték az Általános Forgalmi Adót nem 

tartalmazza. 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2021. november 22. 
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2. A megrendelő adatai, utasításai 

 

 

Megrendelő neve:  Fegyvernek Város polgármestere, Tatár László  

 

Cím:    5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 

Kapcsolata az értékelt ingatlannal:  

 

    tulajdonos 

 

A megrendelő utasításai: az ingatlan telekrészének forgalmi értékét kéri megállapítani  

 

 

 

 

 

3. Az értékelés célja 

 

 

A fegyverneki 1539/46 hrsz-ú, Fegyvernek, Fő útján található ingatlan telek értékének 

meghatározása helyszíni szemlével. 
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4. AZ INGATLAN ADATAI 

 

Cím:     5231 Fegyvernek, Budai Nagy Antal utca 

 

Helyrajzi szám:   1539/46 

 

Szektor:    53 

 

Helye:     belterület 

 

Ingatlan-nyilvántartási  

megnevezése:    kivett udvar, papírüzem épület 

 

Használata a valóságban:  üzem 

 

Telektulajdonos:   Fegyvernek Város Önkormányzata 

(1/1 tulajdoni arányban) 

 

Ingatlan területe:   0 ha 5068 m2 

 

Széljegy:    nincs 

 

Teher:     TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. javára 137 m2  

nagyságú területre bejegyzett bányaszolgalmi jog, 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára 117.998.779,-

Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog (felépítmény 

vonatkozásában), ennek biztosítására elidegenítési és 

terhelési tilalom 

Földhasználati jog az MR Klíma Ü Energy Kft. javára  

 

4.1. Az ingatlan környezete 

 

Az értékelt ingatlan Fegyvernek déli részén, belterületen helyezkedik el, családi házas és 

telephelyes ingatlanok között. 

 

4.2. Észak-alföldi régió 

 

A régió Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket foglalja 

magában 

 
Észak-alföldi régió 
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A régió központja Debrecen, de a két másik megyeszékhely, Szolnok és Nyíregyházat is 

komoly szerepet vállal. 

 

Az Észak-alföldi Régió Magyarország északkeleti részén fekszik. Határos Szlovákiával, 

Ukrajnával, valamint Romániával. Területe 17729 km2, amely hazánk területének 19,1%-át 

teszi ki; a magyarországi népesség 15,3%-a, azaz kb. 1,56 millió fő él itt. A Régiót Jász-

Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe 

alkotja. 

 

A terület legfontosabb természeti kincsei a nagy kiterjedésű, helyenként kiváló minőségű 

szántóterület, a természetes gázmezők, a szén-dioxid-, a termálvíz- és az agyag-készletek. 

 

Közlekedés földrajzi szempontból a Régió kulcsfontosságú jelentőségű, csomóponti szereppel 

bír (vasút, közút, regionális repülőterek). Nagy jelentőségű a vasútvonal: ezen érhető el a 

legkönnyebben a főváros, a fővonal érinti mindhárom megyeszékhelyet és egyben a Régió 

legfontosabb közlekedési tengelyében halad. A regionális repülőterek a gazdaság élénkítésében 

kulcsszerepet játszhatnak. A debreceni regionális nemzetközi repülőtér és a nyíregyházi, a 

szolnoki, valamint a kunmadarasi repülőterek erősítik a Régió vonzerejét. 

 

A Régióban a nagyobb beruházási dinamika 1997-től indult meg, s üteme azóta nem marad el 

a nemzeti folyamatokétól, így a Régió korábbi időszakból felhalmozódott lemaradása nem 

növekszik tovább. A külföldi befektetők közül az amerikai, az osztrák, az olasz és a német 

befektetői csoportok jutottak meghatározó részesedéshez. 

 

Az Észak-Alföld régió mindhárom megyéje számos nemzetközi együttműködési 

megállapodással rendelkezik. 

 

4.3. Szűkebb régió, Törökszentmiklós kistérség 

 

A Törökszentmiklósi kistérség kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, központja 

Törökszentmiklós. A kistérséghez 10 település tartozik, ebből két település bír városi ranggal 

 

A kistérség a megye középső részén található, Törökszentmiklós 25 km-es körzetében. Az 

észak-alföldi régió keleti részén. A kistérség településeinek 40%-a vasúttal is megközelíthető, 

a kistérségen a 4 számú főút áthalad.  A kistérség többi települése mind elérhető a rendszeres 

induló autóbusz járatokkal. 

 

4.4. Fegyvernek város 

 

                                                                    
     Fegyvernek város           Fegyvernek címere 
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Fegyvernek város Jász-Nagykun-Szolnok megye Törökszentmiklósi járásában. a 

Nagykunságban fekvő település. Törökszentmiklós 12 km, Tiszabő 7,5 km, Bánhalma 9,5 km, 

Örményes 6 km, Kenderes 10,5 km, Kisújszállás 16 km távolságra található. Közúton elérhető 

a 4-es főúton. Vasútállomása (Fegyvernek-Örményes vasútállomás) a Szolnok–Debrecen–

Nyíregyháza–Záhony-vasútvonalon található, a településtől kb. 7 km-re. 

 

 

4.4.1. Az ingatlan megközelíthetősége 

 

Közvetlenül aszfaltos útról közelíthető meg, a 4. számú főközlekedési útról balra kanyarodva a 

Fő útra érünk, innen jobbra kanyarodva bekötőútról érjük el az értékelt ingatlant. 

 

Az értékelt ingatlan közvetlen környezetében családi házak és vállalkozások telephelyei 

találhatóak. 

 

 

   
 

4.4.2. Az ingatlan bemutatása 

 

Az ingatlan a Fő úton található, családi házak és telephelyek között.  Víz, villany, csatorna 

közművel rendelkezik a telek. A tereptárgyakat (üzem, betonozott út, egyebek) az üzem 

építtetője létesítette a telekre. 

 

4.4.3. Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti állapota 

 

Helyrajzi száma:  1539/46 

Megjelölése:  kivett udvar, papírüzem épület 

Területe:  0 ha 5068 m2 

Telektulajdonos: Fegyvernek Város Önkormányzata 

 

4.4.4. Az ingatlan jelenlegi hasznosítása, hasznosításának lehetőségei 

 

Az ingatlant földhasználati jog terheli az MR Klíma Ü Energy Kft. javára, akinek a 

tulajdonában van a telekre épített papírüzem épület. 

 

5. Értékelési módszerek (TEGOVA) 

 

A TEGOVA (az Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja) javaslata alapján az eszközérték 

meghatározásának alapja 
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- a piaci érték 

- az üzleti hasznosításból származó profit 

- az újraelőállítási (nettó pótlási) költség. 

 

 

A TEGOVA ajánlása alapján jelen értékbecslés elkészítése során alkalmazott módszerek. E 

módszerek közül az értékbecslésénél a piaci értéken alapuló és az újraelőállítási (nettó pótlási) 

költség alapú értékelési módszert alkalmaztam. 

 

5.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer  

 

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi 

szerződéses ajánlatok árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával 

történik. 

 

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései: 

- az alaphalmaz kiválasztása, 

- összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése, 

- fajlagos alapérték meghatározása, 

- értékmódosító tényezők elemzése, 

- a fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása, 

- végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként. 

 

Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell 

elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő 

ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen 

eltérő szélső értékek az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

A terület ingatlanpiaci elemzése 

 

A város Jász-Nagykun-Szolnok Megye keleti részén fekszik, a Törökszentmiklóstól  keletre.  

 

A település ingatlanforgalma alacsony. 

 

A vizsgált ingatlan értékének pontos meghatározása értékmódosító tényezők figyelembe 

vételével történik. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező 

vehető figyelembe, mely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az 

értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben kell vizsgálni: 

 

- műszaki, építészeti szempontok (szabad szemmel történő észrevételezés), 

- használati szempontok, 

- telek adottságok, 

- infrastruktúra, 

- környezeti szempontok, 

- alternatív hasznosítás szempontjai, 

- jogi szempontok, hatósági szabályozás, 

- az ingatlanhoz fűződő esetleges terhek, illetve az azt terhelő esetleges jogok. 
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Az összehasonlításnál hasonló korú és építésű ingatlanokat vettem figyelembe, melyeknek a 

településen belül elfoglalt helye, a telek megközelíthetősége, központtól, üzlettől, 

vasútállomástól, buszmegállótól való távolsága közel azonos.  

 

Az értékelt ingatlan Fegyvernek belterületén, a Fő úton található, amely családi házak 

telephelyek között helyezkedik el. 

 

Az összehasonlító adatokat és az összehasonlítás eredményét az alábbi táblázaton mutatom be 

 

Az ingatlan jogi státusza rendezett. 
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TELEK  

 
  Piaci 

összehasonlító

1 

Piaci 

összehasonlító

2 

Piaci 

összehasonlító

3 

Piaci 

összehasonlít

ó4 

Cím Fegyvernek, Fő út 
1539/46 hrsz.  

Szolnok, Fuvaros 
utca 
www.ingatlan.com 

25100023 

Szolnok, Ugar 
www.ingatlan.com 

31506991 

Alattyán 
www.ingatlan.com 

32211940 

Martfű 
www.ingatlan.com 

31540021 

Telek területe 

m2 

5068 11000 9500 5504 4660 

Ár Ft  32.400.000 19.900.000 16.800.000 4.600.000 

Telek ár Ft/m2  2.945 2.094 3.052 987 

Infrastruktúra víz, villany, 

csatorna 

utcában utcában utcában utcában 

Korrekció 

Kínálati ár   -10% -10% -10% -10% 

Elhelyezkedés  -5% -5% 0% 0% 

Infrastruktúra  +10% +10% +10% +10% 

Telek 

nagysága  

 -10% -10% 0% 0% 

Elhelyezkedés  -5% -5% 0% 0% 
Vállalkozási 

lehetőség a 

településen 

 -15% -15% -15% 0% 

Összes 

korrekció 

 -30% -30% -15% 0% 

Módosított 

fajlagos ár -Ft/m2 
1.764 2.061 1.466 2.594 987 

Piaci összeha-

sonlításon alapuló 

érték 

8.939.952     

 

Tekintettel arra, hogy a víz és csatorna bekötést a telekre az önkormányzat végezte el annak 

reményében, hogy a vállalkozás a papírüzemet a városba telepíti, így közel 12-15 embernek 

adva állandó munkát a 2 műszakos munkarendben. Az önkormányzat ezen költséget nem 

kívánja érvényesíteni a telek értékesítése során, így javaslom a -25% korrekció elfogadását. 

 

0 ha 5068 m2 x 1.764,-Ft/m2 x 75% = 6.704.964,-Ft, kerekítve 6.700.000,-Ft 
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6. Képek 
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7. Végső érték megállapítása 

 

 

Az ingatlan értékelését elvégeztem, csak piaci összehasonlító módszer számítással lehetett az 

forgalmi értéket kiszámolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ingatlan értéke 

 

 

6.700.000,-Ft 
 

azaz 

 

Hatmillió-hétszázezer forint 
 

 

 

Törökszentmiklós, 2021. november 22. 
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8. Nyilatkozat  

 

Jelen ingatlanvagyon értékelés forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 

történő megállapítása. Az ingatlanvagyon értékelés a vagyonértékelés vonatkozó 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készült el. 

 

Az ingatlant értékelőjeként felhívom a megbízó figyelmét, hogy a jelen ingatlanvagyon 

értékelésben leírtak olyan ingatlanpiacon kerül sor, amelyen a szabályok lényegesen 

eltérhetnek a jövőben szabályoktól. Jelen ingatlanvagyon értékelésben az ingatlan 

értékére vonatkozó megállapítások a jelenlegi helyzetben érvényes. 

 

Jelen ingatlanvagyon értékelésben szereplő adatok a legjobb tudásom szerint helytállóak 

és pontosak. Az adatokat a megbízótól és más forrásból szereztem be. Ezen adatok 

szúrópróbaszerűen nem kerültek ellenőrzésre, így azokért garanciát és felelősséget nem 

vállalok. Nem vállalok továbbá garanciát és felelősséget azért, mert megbízó az idő 

rövidsége miatt az általam kért iratokat nem tudta beszerezni, melyek esetleg 

befolyásolnák az ingatlan értékét. 

 

Felhívom a megbízó figyelmét, hogy a földterületekre vonatkozó és más által 

szolgáltatott adatokat – melyek jelen ingatlanvagyon értékelésben felhasználásra 

kerültek – jogi szakértő, valamint földmérő külön nem hitelesítette, nem vizsgálta. 

 

Jelen ingatlanvagyon értékelés során a teljességre törekedtem, azonban nem került sor 

talajelemzésre, vagy geológiai vizsgálatokra, tekintettel arra, hogy ez nem képezte a 

megbízás tárgyát. 

 

A környezeti helyzettel kapcsolatban feltételezem és számításba veszem, hogy a 

hatályos jogszabályokat, a vonatkozó törvényeket, állami és helyi rendelkezéseket az 

ingatlan tulajdonosa teljes mértékben betartja. Feltételezem továbbá, hogy az üzemszerű 

működéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások, egyéb felhatalmazások a tulajdonos 

az országos, illetve helyi hatóságoktól, szervezetektől, magánszemélyektől beszerezte, 

azok a tulajdonában vannak, illetve azokat be tudja szerezni, valamint meg is tudja 

újítatni. Tekintettel arra, hogy megbízásom bármilyen környezetvédelmi vizsgálat 

elvégzésére nem terjed ki, így a fentebb írt feltételezéseket elfogadom az értékelési 

szakvélemény elkészítéséhez. 

 

Az ingatlan értékelése során az ingatlan tulajdoni lapját felülvizsgáltam, az ott leírtakat 

értelmeztem, az abban foglaltakra felhívom a megbízó figyelmét. A valósággal való 

egyezőséget nem vitatom, azok külön vizsgálat tárgyát nem képezik. 

 

Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott értékek minden esetben tehermentes 

ingatlanokra vonatkoznak. 
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Az ingatlanvagyon értékelésben meghatározott értékek az Általános Forgalmi Adót nem 

tartalmazzák. 

 

A megállapított forgalmi érték kizárólag az ingatlan jelenlegi funkciója, műszaki 

állapota, illetve a vagyonértékelő által figyelembe vett használat módja esetén 

érvényesek. A körülmények változása az ingatlan forgalmi értékét nagyban 

módosíthatja. A forgalmi értékkel kapcsolatban kifejtett következtetések és 

megállapítások a helyszíni bejárás napján rögzített állapotra vonatkoznak, s jelen 

ingatlanvagyon értékelés kiadásától számított 90 napig van érvényben. 

 

Az ingatlanvagyon értékelés megállapításai, valamint az abban leírt feltételezéseken 

alapul, és kizárólag ingatlan értékesítés esetén érvényes. Jelen ingatlanvagyon értékelés 

1 számozott példányban készült, annak másolása, sokszorosítása, vagy bármilyen más 

módon történő felhasználására kizárólag a vagyonértékelő előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Ugyanilyen tilalom alá esik más harmadik személy részére 

történő átadás, adatszolgáltatás esetén is. Jelen értékelési szakvélemény tartalmának 

megismerésére, felhasználására kizárólagosan Fegyvernek Város Önkormányzata 

jogosult. 

 

Vagyonértékelőként nyilatkozom, hogy jelen megbízáshoz nem fűződik sem korábbi, 

sem jelenlegi, sem jövőbeni érdekem, valamint a megállapított forgalmi érték és a 

díjazás között sincs semmiféle összefüggés. Nyilatkozom továbbá, hogy a 

forgalmi/likvidációs érték az vagyonértékelő szakmában szokásos módszerekkel, 

többször módosított 25/1997.(VIII.01) PM rendelet, valamint a megbízó 

iránymutatásainak megfelelően, valamint a TEGOVA által javasolt (EVS 2009) 

módszertan alapján került megállapításra. Elismerem, hogy a leírt következtetések 

abszolút módon nem garantálhatóak és nem bizonyíthatóak. 
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9. Felhasznált források 

 

www.wikipedia.hu 

www.ingatlan.com 

 

10. Mellékletek jegyzéke 

 

10.1.Tulajdoni lap 

10.2.Térképmásolat 
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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. március 31-ei nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

Tárgy:  A fegyverneki 1539/47 hrsz-ú ingatlanból Mr. Klíma 0 
Energy Kft. részére történő terület értékesítéséről 

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

Melléklet:  1  

Készítette: 
 

Ferenczi Csilla 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
a fegyverneki 1539/47 hrsz-ú ingatlanból Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére történő 
terület értékesítéséről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Takács Ádám, mint a Mr. Klíma 0 Energy Kft. (2131 Göd, Pesti út 76.) ügyvezetője vételi 
szándékát jelezte az önkormányzat tulajdonát képező fegyverneki 1539/47 hrsz-ú 1,8532 ha 
nagyságú kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 3464 m2 nagyságú területre. A 
területrésszel a jelenleg az Önkormányzattól bérelt, a Kft. által szintén megvásárolni kívánt 
ingatlanon (1539/46 hrsz.) működő telephelyét szeretné bővíteni a mellékelt vázrajz alapján. 
 
A Latifundium 2003 Szolgáltató Bt. az értékbecslést elkészítette, mely szerint az ingatlan 
forgalmi értéke 1.637.- Ft/m2+Áfa, azaz 5.670.568.- Ft+Áfa kerekítve. 
 
A vételi szándékot tevő vevő a vételárat 10 év alatt szeretné kifizetni, mely szerint a vételár 
részletei az alábbiak szerint alakulnak:  
1 év 567.000- Ft + Áfa,    567.000,- Ft + Áfa 
2-10 év 623.000- Ft + Áfa            5.607.000,- Ft + Áfa 

________________________________________________________________  
Mindösszesen                       6.174.000,- Ft + Áfa 
 
Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.  
  
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2022.(III.31.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/47 hrsz-ú ingatlanból Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére történő 
terület értékesítéséről 
  
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért tulajdonjog 
fenntartással történő értékesítéshez az önkormányzat tulajdonát képező fegyverneki 
1539/47 hrsz-ú 1,8532 ha nagyságú ingatlanból 3464 m2 nagyságú területrészre  
6.174.000- Ft + Áfa összegben Mr. Klíma 0 Energy Kft. 2131 Göd, Pesti út 76. sz. 
alatti vevő részére.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a vételár 
10 éves futamidő alatt kerül kifizetésre az alábbiak szerint: 
 



 
1. év 567.000- Ft + Áfa,    567.000,- Ft + Áfa 
2-10. év 623.000- Ft + Áfa            5.607.000,- Ft + Áfa 
________________________________________________________________  
Mindösszesen                       6.174.000,- Ft + Áfa 

 
3.) Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.   

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

polgármester urat az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Angyal Csaba, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
Fegyvernek, 2022. március 21. 
 
 
                                                                                                         Tatár László 
                                                                                                         polgármester                      
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

Tárgy:  
A fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan székhelyként, 
telephelyként történő bejegyzéséről 
 

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

Melléklet:  1  

Készítette: 
 

Angyal Csaba 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan székhelyként, telephelyként történő bejegyzéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Takács Ádám, mint a Mr. Klíma 0 Energy Kft.(2131 Göd,Pesti út 76.) ügyvezetője azzal a 
kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy az általuk Greeny Kft. néven alapítandó új cég 
székhelyeként, telephelyeként bejegyezhessék a fegyverneki 1539/46 hrsz-ú, jelenleg az 
Önkormányzattól bérelt ingatlant. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2022.(III.31.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan székhelyként, telephelyként történő bejegyzéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Greeny 
Kft. néven bejegyzendő cég az önkormányzat tulajdonát képező fegyverneki 1539/46 
hrsz-ú ingatlant székhely/telephely/fióktelep céljára, határozatlan időre használja. 
  

2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul továbbá, hogy 
az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat az 1.)-2.) pont szerinti nyilatkozat aláírására. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Angyal Csaba, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
Fegyvernek, 2022. március 24. 
 
    Tatár László 
     polgármester                      
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adásvételi szerződés” megkötéséről  

 

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

Melléklet:  0 
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dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság  

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2022. január 27-ei ülésen döntött 
a projektet érintő területek „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés”-ek megkötéséről.  
 
A felsorolásból kimaradt az Örményesi 019/2 hrsz-ú ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés”-sel történő tehermentes tulajdonjogának átadása. Az ingatlanrész 383 
m2 nagyságú, kisajátítás értéke: 102.692,- Ft. 
 
A testület által elfogadott 3/2022.(I.27.), 4/2022.(I.27.), 5/2022.(I.27.) és az 5/2022.(I.27.) sz. 
határozatok címében és 2.) pontjában a helyrajzi szám előtti „Fegyverneki” településnevet 
„Örményesi” településnévre módosítsa a testület, mert a tulajdoni lap ezt tartalmazza. 
Javaslom, hogy az érintett határozatokat helyezze a testület hatályon kívül és új határozattal 
fogadja el a testület.  
 
Fentiek ismeretében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megvitatás után az alábbi 
határozati javaslatokat fogadja el:   
 
………./2022.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Örményesi 019/2 hrsz-ú területből 383 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 az Örményesi 
019/2 hrsz-ú terület 383 m2 nagyságú ingatlanrész tehermentes tulajdonjogának 
átadásával a Magyar Állam javára 102.692,- 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. március 21. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(III.27.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Örményesi 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 az Örményesi 
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.  
 

5.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fegyverneki 016/1 hrsz-ú 
területből 25 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés”-sel 
történő tulajdonba adásáról szóló 3/2022.(I.27.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi.  

 
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. március 21. 



 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Örményesi 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 az Örményesi 
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.  

 
5.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fegyverneki 016/2 hrsz-ú 

területből 49 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés”-sel 
történő tulajdonba adásáról szóló 4/2022.(I.27.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi.  

 
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.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Örményesi 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 az Örményesi 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.  

 
5.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fegyverneki 017 hrsz-ú 

területből 617 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés”-sel 
történő tulajdonba adásáról szóló 5/2022.(I.27.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi.  

 
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. március 21. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
………./2022.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Örményesi 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 az Örményesi 
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.  

 
5.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fegyverneki 019/1 hrsz-ú 

területből 315 m2 ingatlanrész „kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés”-sel 
történő tulajdonba adásáról szóló 6/2022.(I.27.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi.  

 
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. március 21. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 



 

9. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

A településen lévő nagyobb rendezvények megtartásáról 
szóló önkormányzati határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

 

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

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság  

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
településen lévő nagyobb rendezvények megtartásáról szóló önkormányzati határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 2-ai rendkívüli 
ülésén a 74/2020.(IX.02.) sz. határozatban döntött arról, hogy a kialakult járványhelyzet miatt 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, önkormányzati fenntartású intézményekben és 
közterületeken a nagyobb létszámú rendezvények megtartásához nem járul hozzá a 
fertőzésveszély elkerülése érdekében.  
 
A Kormány 2022. március 7-étől megszüntette a maszkviselési kötelezettséget, kivéve a 
szociális és egészségügyi dolgozók esetében, az idősotthonokban és szociális 
intézményekben.  
 
Továbbá nincs szükség semmilyen rendezvényen való részvételhez a védettségi igazolványra.  
 
Tekintettel az enyhülő járványhelyzetre javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
határozatot helyezze hatályon kívül.   
 
……./2022.(III.31.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A településen lévő nagyobb rendezvények megtartásáról szóló önkormányzati határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen lévő nagyobb 
rendezvények megtartásáról szóló 74/2020.(IX.02.) önkormányzati határozatot 2022. 
március 31-én hatályon kívül helyezi.   
 

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

 
 
Fegyvernek, 2022. március 25. 
 
        Tatár László  
        polgármester 



 

10. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
A Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi körzet 

betöltéséről 
 

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

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére a 
Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi körzet betöltéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mindenki előtt ismert, hogy a Fegyvernek I. sz. felnőtt háziorvosi körzet tartósan betöltetlen.  
 
Dr. Nagy András úgy döntött, hogy városunkban kívánja folytatni orvosi tevékenységét, ezért 
szükséges, hogy az egészségügyi intézményt fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozatban 
fejezze ki foglalkoztatási szándékát. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 
 
……………/2022.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy dr. Nagy Andrást 
egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatni kívánja a Fegyvernek I. 
sz. háziorvosi körzetben 2022. június 1-étől, minimum 6 év időtartamra.  
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője 
5.) dr. Nagy András 
6.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2022. március 31. 
 
 
        Tatár László 
        polgármester 



 

11. 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2022. március 31-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Visk testvérváros támogatásáról 
 

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

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2022. március 30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 31-ei ülésére Visk 
testvérváros támogatásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kialakult háborús helyzet miatt Ukrajnában lévő testvérvárosunkat Visk-et folyamatosan 
lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.  
 
Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy önkormányzatunk költségvetési forrásait 
figyelembe véve hozzá tudjon járulni a lakosság által összegyűjtött adományokon felül 
testvérvárosunk megsegítéséhez.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 
 
……………/2022.(III.31.) sz.     határozati javaslat: 
 
Visk testvérváros támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozva a fegyverneki 
lakosok által összegyűjtött gyűjtési akcióhoz, 500.000,- Ft-ot kíván biztosítani 
testvérvárosunk, Visk támogatására.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az összeget a 2022. évi 

költségvetéséből a polgármesteri keret terhére biztosítja.  
 

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

 
 
Fegyvernek, 2022. március 30. 
 
 
        Tatár László 
        polgármester 




