
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében 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. Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet célja az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken" (EFOP – 1.2.11-16-2017-
00033) elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások feltételrendszerének 
meghatározása.  
2. § E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 35 év közötti személyekre, akik e rendelet 
szerinti hiányszakmával és Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre 
kívánnak költözni és a Fegyvernek város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, 
illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni, vagy hiányszakma megszerzésére irányuló 
szakképzésben vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt.  
3. § E rendelet alkalmazásában:  
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 
rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya,  
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel 
létrejött jogviszony  
3. hiányszakma: e rendelet 1. számú melléklete szerint 
4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;  
5. önkéntes tevékenység: kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20 
óra a támogatási szerződésben megjelölt intézményben vagy civil szervezetnél, valamint a 
projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 alkalommal.  
4. § (1) Az e rendelet által meghatározott ösztönző támogatásokat a hiányszakmával 
rendelkező személyek, pályázat útján nyerhetik el.  
(2) Az ösztönző támogatások csak az 1. § - ban megjelölt pályázat keretösszegéből az adott 
támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósíthatóak.  
(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület 
bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.  
 

 
2. A pályázatok elbírálásának rendje 

 
5.§ (1) 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. 
 
*1 



(2) A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése 
alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.  
 (3) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  
(4) A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok 
eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi. 
 

3. A támogatási szerződés tartalmi elemei 
 
6. § A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:  
a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy fegyverneki lakcímét, valamint a fegyverneki 
székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval való jogviszonyát a folyósítás lezárásáig fenntartja, 
b) önkéntes tevékenység részletezése, 
c) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó 
feltételeket megszegi, (így különösen: a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a 
pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy 
összegben, a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást 
követő 30 napon belül visszafizeti, 
d) amennyiben a támogatott- önhibáján kívül - a szerződésben vállaltakat nem tudja 
teljesíteni, a szerződés felbontásra kerül. Képzési támogatás, ösztöndíj azonnali hatállyal, 
lakhatási támogatás 1 hónap felmondási idővel megszüntetésre kerül, 
e) pályázatok évenkénti felülvizsgálata annak érdekében, hogy a pályázati feltételek 
folyamatosan fennálljanak 
7. § (1) Az ösztönző támogatások folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 
(2) A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül átutalásra. 
 
 

4. Képzési támogatás 
 
8. § (1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az 
alábbi együttes feltételek:  
a) Fegyverneki lakcímmel rendelkezik, és  
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy e rendelet 2. 
sz. melléklete szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,  
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c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig 
(minimum 6 hónap-maximum 24 hónap) nem tölti be a 35. életévét,  
d) kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20 óra a kijelölt 
intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 
alkalommal 
*1*2 
9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. február 18. 
napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2019.06.30 
(3) A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15-én kerül elbírálásra, döntésre a soros 
testületi ülésen kerül sor.  
(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 támogatás felfüggesztve 



(6) A támogatás folyósításának kezdő napja: A támogatási szerződés aláírását követkő hónap 
15-ig 
 

5. Ösztönző támogatás (orvosoknak) 
 
10 §. (1) Az önkormányzat az ösztönző támogatás keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, 
akik Fegyverneken háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos tevékenységet kívánnak folytatni 
munkaviszony vagy vállalkozási jogviszony keretében. 
(2) Az ösztönző támogatás a lakhatási támogatással egyidejűleg is nyújtható.  
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(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 
Fegyvernekre 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, 
fogorvos), 
d) kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20 óra a kijelölt 
intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 
alkalommal. 
*1*2 
11. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása 
(1) Az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az 
Önkormányzat 2019. február 18. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a 
helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2019. 06.30. 
(3) A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15-én kerül elbírálásra, döntésre a soros 
testületi ülésen kerül sor.  
(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: A támogatási szerződés aláírását követő hónap 
15-ig 
 

6. Lakhatási támogatás 
 
12.§. Az önkormányzat az Esély Otthon- Esély Fegyverneken projekt keretében felújított és 
berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja: 
 a) Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem 
érő pályázókat, valamint a gyermekes családokat.  
b) A kiválasztott bérlő legfeljebb 24 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében 
felújított ingatlannak.  
c) A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény 
rezsiköltségének megfizetésére köteles.  
d) A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától 
számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít,  
e) amennyiben a pályázatban vállalt feltételekben változás történik, azokat nem tudja tartani, 
köteles a változás tényét 3 napon belül jelezni a pályázatkezelő felé. 



13. § A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi 
együttes feltételek:  
a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének végéig 
nem tölti be a 35. életévét,  
b) hiányszakmával rendelkezik,  
c) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken marad a folyósítás 
lezárásáig,  
d) kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20 óra a kijelölt 
intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 
alkalommal, 
e) a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkezzen Fegyverneken, vagy részesüljön az e rendelet alapján nyújtott valamely 
ösztönző támogatásban.  
 
14. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 
2019. március 01. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos 
módon.  
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 01.  
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. június 01. 
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.  
(5) A támogatás keretében 8 lakás kerül kiadásra maximum 24 hónap időtartamig.  
 

7. Záró rendelkezések 
 
(1) E rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet 2021. június 30. napján hatályát veszti.  
 
 
 Tatár László        dr. Pető Zoltán 
 polgármester             jegyző 
 
 

Kihírd.: 2018.VIII.31.)  

 

*1 A 18/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelettel módosítva (2018. november 16-tól hatályos) 
*2 Az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosítva (2019. február 16-tól hatályos) 



1. sz. melléklet a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez  

A pályázatok értékelési szempontjai 
A 4.1 pontozási feltételben vállaltaknak a pályázóval kötött támogatási szerződés 
végéig fenn kell állnia. 

 Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám 

1. Általános helyzet értékelése Maximum 39 pont  

1.1 Egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 
- a háztartásban az egy főre jutó bruttó jövedelem  
-  150.000 Ft összegig                                     30 pont 
-  150.001 Ft - 180.000 Ft-ig                          25 pont 
-  180.000 Ft felett                                          20 pont 

 

1.2 A pályázóval egy háztartásban élő 14 életévét be nem töltött 
gyermek: 

- 1 gyermek esetén                                             5 pont 
- minden további gyermek esetén                  2-2 pont 

Maximum 9 pont 

2 Előnyt jelentő szempontok: Maximum 10 pont 

2.1 A pályázó a pályázat beadásáig a projektben aktívan részt 
vett 

- 2 vagy több alkalommal                            5 pont 

                                               

2.2 A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes 
munkát: 

- igen                                                                      5 pont 
- nem                                                                     0 pont 

 

3 Képzési támogatás vonatkozásában kiegészítő 
szempont 

Maximum 5 pont 

3.1 A pályázó hátrányos helyzetűnek minősül: 
- a pályázó hátrányos helyzetű                           5 pont 
- a pályázó nem hátrányos helyzetű                  0 pont 

 

4 A lakhatási támogatás vonatkozásában kiegészítő 
szempont 

Maximum 30 pont 

4.1 Együttköltöző személyek száma: 
- Házastárssal, vagy élettárssal és gyermekkel költözés 

esetén                                                                 20 pont 
- Házastárssal, vagy élettárssal költözés esetén  

                                                                             15 pont 
- egyedülálló fiatal költözése                            10 pont                      

 

4.2 A pályázó életkora 
- 30 év alatti                                                        10 pont 
- 30 év feletti                                                         5 pont 

 

 

 



2. sz. melléklet a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Hiányszakmák  

 

 

Asztalos  

Automatikai technikus  

Autószerelő 

Autófényező 

Asztalos 

Általános üzemi karbantartó 

Burkoló  

Eladó  

Elektronikai Műszerész 

Épület- és szerkezetlakatos  

Épületgépész és karbantartó 

Festő, mázoló, tapétázó  

Gázvezeték és csőszerelő 

Gépi forgácsoló  

Gyakorló ápoló  

Gyógyszerész 

Gyógyszerész szakasszisztens 

Hegesztő  

Informatikus 

Ipari gépész  



Jogász 

Karosszéria lakatos 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  

Kőműves  

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  

Közgazdász 

Logisztikus 

Mezőgazdasági gépész  

Mezőgazdasági gépésztechnikus  

Mezőgazdasági növénytermesztő gépész 

Mérnök (minden szakirány) 

Műszaki informatikus  

Óvónő 

Pék  

Pincér 

Rendőr 

Szakács  

Szociális gondozó és ápoló  

Tanár/tanító 

Varrónő  

Védőnő 

Villanyszerelő  

Vízgazdálkodó technikus  

Vízgépészeti technikus  

Villanyszerelő 




