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1.) A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület székhelyének 
bejegyzéséről 

2.) Az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző 
támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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Fegyvernek, 2018. november 12. 
 
 
       
       Tatár László 
       polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-ei rendkívüli 
ülésére a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület székhelyének bejegyzéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület a Fegyvernek Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Szent Erzsébet út 169. szám alatt lévő ingatlan egy részét átalakította, 
felújította. Az ingatlanrészt jelenleg irodaként, tárgyalóhelységként használják az Egyesület 
céljai érdekében. 
 
2016-ban hozzájáruló nyilatkozatot kértek az ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez. A 
hozzájárulást megkapták. A Szolnoki Törvényszék egy folyamatban lévő ügy kapcsán a 
hozzájáruló nyilatkozat mellé kéri a tulajdonos önkormányzat határozattal történő 
hozzájárulását a székhely bejegyzéshez. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
………/2018.(XI.14.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület székhelyének bejegyzéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza-
menti LEADER Közhasznú Egyesület Fegyvernek Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő, természetben Fegyvernek, Szent Erzsébet út 169 szám alatt 
található, 174 helyrajzi számú ingatlanon székhelyet létesítsen és az ingatlant központi 
ügyviteli helyként használja, székhelyként hivatalosan megjelölje, valamint a 
nyilvántartásba bejegyeztesse. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

 
Fegyvernek, 2018. november 6. 
 
         Tatár László 
         polgármester 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-ei rendkívüli 
ülésére az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 
13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon - Esély Fegyverne-
ken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét elfogadta. A 
pályázat kiírásra került, és az érdeklődők, valamint a beadott pályázatok alapján megállapítot-
tuk, hogy a rendelet módosításra szorul annak érdekében, hogy minél több fegyverneki lakos 
pályázhasson és a pályázatban foglalt feltételeket az Önkormányzat teljesíteni tudja. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadá-
sát:  

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……….2018.(………..) önkormányzati rendelet-tervezete 

„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól 
szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. §  A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbira módosul: 
 
5.§ (2) A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése 
alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.  
 
 
2. § A rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja az alábbira módosul: 
 
8.§ (1) c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának vé-
géig (minimum 6 hónap-maximum 24 hónap) nem tölti be a 35. életévét,  
 
 
3.§ A rendelet 9. § az alábbira módosul: 
 
9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2018. november 
16. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 31. 
(3) A pályázat elbírálásának határideje 2019. január 15. 
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.  



(5) A képzési támogatás összege szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén bruttó 
20 eFt/hó, felsőfokú tanulmányok esetén bruttó 30 eFt/hó.  
(6) A támogatás folyósításának kezdő napja: 2019.01.01. 
 
4.§ A rendelet 10.§ (3) bekezdése az alábbira módosul: 
 
10. §. (3) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az 
alábbi együttes feltételek: 
a) Fegyverneken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Fegyverneken él, vagy Fegyver-
nekre kíván költözni, és a munkát folytatja a folyósítás lezárását követő minimum 24 hónapig. 
b) a pályázat benyújtásakor orvos, rezidens, vagy utolsó évét tölti az orvosi egyetemen, de az 
ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét,  
c) az önkormányzatnál, illetve intézményeinél jelentkező hiányszakmával rendelkezik vagy 
annak megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (háziorvos, házi gyermekorvos, fogor-
vos), 
d) kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20 óra a kijelölt intézmény-
ben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 alkalommal. 
 
 
5.§ A rendelet 11.§ az alábbira módosul: 
 
11. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása 
(1) Az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az 
Önkormányzat 2018. november 16. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a 
helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 15. 
(3) A pályázat elbírálásának határideje 2019. január 30. 
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.  
(5) Az ösztönző támogatás összege bruttó 100 eFt/hó. 
(6) A támogatás folyósításának kezdő napja: 2019.01.01. 
 
 
6. § E rendelet 2018. november 16-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tatár László       dr. Pető Zoltán 
polgármester             jegyző 




