
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
62/2020.(VIII.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Földesi Zoltánné a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély 
Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának 
elbírálásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Zoltánné Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes bírálatáról készült pályázat ellenőrző lapot 
elfogadja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Zoltánné pályázatát 

elutasítja, mivel a kiírási feltételeknek nem felelt meg a pályázata. 
 
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.) Földesi Zoltánné 
 

Kmft. 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
               Molnár Barna sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2020. augusztus 28. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



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: Földesi Zoltánné 

a pályázat beérkezésének ideje: 2020. augusztus 06. 

a pályázat iktatószáma: F/5036/2020 

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

Elért pontszám:  -  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: A rendelet 13. § e) 
pontja kimondja, hogy a beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal kell 
rendelkezzen. Telefonos egyeztetés után kiderült, hogy a  pályázó jelenleg nem 
dolgozik, munkáltatói igazolást nem tud benyújtani.  

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

                                                                                                               IGEN             NEM 

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

 

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,2020. ………… hónap ……..  nap 

                                                                                              Molnár Barna 

                                                                               Oktatási, Közművelődési,  

      Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 




