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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 17-ei rendkívüli
ülésére az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló
13/2018.(VIII.30.) 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.30.)
számú rendeletet, módosítása 2018. november 15-én, mely alapján az ösztönző pályázatok
kiírásra kerültek. Az ösztönző támogatásra kiírt pályázat leadási határidejéig - 2019. január
15-ig - 1 pályázó adta le jelentkezését, melyről az Oktatási és Szociális 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:
……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Dr. Polgár Anita a 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" Ösztönző 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 Dr. Polgár Anita Esély Otthon - Esély
Fegyverneken ösztönző támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Dr. Polgár Anita pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Dr. Polgár Anita
Fegyvernek, 2019. január 11.
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: Dr. Polgár Anita
a pályázat beérkezésének ideje: 2018.12.20.
a pályázat iktatószáma: 8778/2018/F
Fogorvos
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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
Támogatás összege: bruttó 100.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 17-ei rendkívüli
ülésére az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló
12/2018.(VIII.30.) 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.30.)
önkormányzati rendeletet, 2018. november 15-i módosítás alapján az ösztönző pályázatok
kiírásra kerültek. A képzési támogatásra kiírt pályázat leadási határidejéig - 2018. december
31-ig -, 11 pályázó adta le jelentkezését, melyekről az Oktatási és Szociális bizottság előzetes
véleményezése után a Képviselő-testület a rendelet értelmében nyílt ülésen dönt. A beérkezett
pályázatokból 3 középiskolás, 8 főiskolás pályázó.
A beérkezett pályázatok közül 10 pályázat bírálható, 1 pályázat hiánypótlásra szorul, melyről
későbbiekben születhet döntés.
A beérkezett pályázatokat az Oktatási és Szociális bizottság támogathatónak ítélte.
A Főiskolás ösztöndíj estében a Támogatási szerződésben szereplő forráshoz képest
túligénylés van, mely hiány pályázaton belüli forrás átcsoportosítással biztosítható.
Ennek jóváhagyásáig támogatás folyósítása nem történhet meg, azonban a támogatási
szerződés feltételesen megköthető.
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Köpösdi Norbert Márk 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Köpösdi Norbert Márk Esély Otthon Esély Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Köpösdi Norbert Márk pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
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5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Köpösdi Norbert Márk
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester
……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Varga Róbert 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Róbert Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Varga Róbert pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Varga Róbert
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Náhóczki Donát 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Náhóczki Donát Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Náhóczki Donát pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Náhóczki Donát
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester
……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Borbély Dávid 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borbély Dávid Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Borbély Dávid pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Borbély Dávid
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester
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……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Gődér Viktória 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gődér Viktória Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Gődér Viktória pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Gődér Viktória
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Gődér Nikoletta 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon
- Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gődér Nikoletta Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Gődér Nikoletta pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés feltételes megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján,
valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére.
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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.) Gődér Nikoletta
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Gődér Vivien 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gődér Vivien Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Gődér Vivien pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
feltételes támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján,
valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére.
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.) Gődér Vivien
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester
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……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Szabó Gyula 3/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Gyula Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Szabó Gyula pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
feltételes támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján,
valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére.
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.) Szabó Gyula
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Varga Anita 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Anita Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Varga Anita pályázatát támogatja.

7

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
feltételes támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján,
valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére.
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.) Varga Anita
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

……./2019.(I.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Kapusi Dániel 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kapusi Dániel Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Kapusi Dániel pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
feltételes támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján,
valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére.
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.) Kapusi Dániel
Fegyvernek, 2019. január 11.
Tatár László
polgármester

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Borbély Dávid
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. november 19.
a pályázat iktatószáma: 8198/2018/F
Tanulmány megnevezése: Mérnökinformatikus
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 11 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2020.01.31.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Gődér Nikoletta
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. november 20.
a pályázat iktatószáma: 8226/2018/F
Tanulmány megnevezése: Gépészmérnöki mesterszak
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 16 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2020.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó
Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú pályázat
támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék)
főiskolásoknak során

forráshiány

van,

az

Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék)

a

középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának
feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a
feltétellel

megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti

feltételekkel történhet meg.

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap

Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Gődér Viktória
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. november 20.
a pályázat iktatószáma: 8226/2018/F
Tanulmány megnevezése: Gépészmérnöki mesterszak
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2021.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Gődér Vivien
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. november 20.
a pályázat iktatószáma: 8225/2018/F
Tanulmány megnevezése: Gépészmérnöki mesterszak
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 16 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2020.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó
Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú pályázat
támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék)
főiskolásoknak során

forráshiány

van,

az

Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék)

a

középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának
feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a
feltétellel

megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti

feltételekkel történhet meg.

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap

Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Kapusi Dániel
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. november 26.
a pályázat iktatószáma: 7020-3/2018/F
Tanulmány megnevezése: Mérnökinformatika
Elért pontszám: 25 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2022.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó
Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú pályázat
támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék)
főiskolásoknak során

forráshiány

van,

az

Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék)

a

középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának
feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a
feltétellel

megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti

feltételekkel történhet meg.

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap

Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Köpösdi Norbert Márk
a pályázat beérkezésének ideje: 2018.12.19
a pályázat iktatószáma: 8766/2018/F
Tanulmány megnevezése: Hegesztő
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 16 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2020.06.30.
Támogatás összege: bruttó 20.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Náhóczki Donát
a pályázat beérkezésének ideje: 2018.12.14
a pályázat iktatószáma: 8741/2018/F
Tanulmány megnevezése: Kereskedelem és Marketing
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2022.01.31.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Szabó Gyula
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. december 4.
a pályázat iktatószáma: 8662/2018/F
Tanulmány megnevezése: Villamosmérnök
Elért pontszám: 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2024.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó

Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú pályázat
támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék)

főiskolásoknak során

forráshiány

van,

az

Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék)

a

középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának
feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a
feltétellel

megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti

feltételekkel történhet meg.

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap

Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Varga Anita
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. december 6.
a pályázat iktatószáma: 8692/2018/F
Tanulmány megnevezése:Tanító
Elért pontszám:30p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 6 hónap,
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2019.06.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó
Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú pályázat
támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék)
főiskolásoknak során

forráshiány

van,

az

Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék)

a

középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának
feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a
feltétellel

megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti

feltételekkel történhet meg.

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap

Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

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

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Varga Róbert
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. december 28.
a pályázat iktatószáma: 8820/2018/F
Tanulmány megnevezése:Központi gáz és csőszerelő
Elért pontszám : 30 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

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

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

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

NEM

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

Az Oktatási Szociális 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: 16 hónap,
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2020.06.30.
Támogatás összege: bruttó 20.000.- Ft/hó

Fegyvernek,2019. január hónap 15 nap
Molnár Barna
Szociális Bizottság Elnöke

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 17-ei rendkívüli ülésére a 2019. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban
– lehetősége van 2019. évben start programok indítására, melyek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállalok foglalkoztatása valósulhat meg a településen.
2019. évben 3 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoztatási
programot kíván indítani.
A korábbiakkal ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz Önkormányzati önerő biztosítása szükséges.
A programok pontosabb adatai:
1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
A helyi sajátosságra épülő program fő tevékenysége a térkő gyártás. A programban az előző
években beszerzett gépeket használjuk (térkőgyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi.) A
program keretein belül 3000 m2 térkő legyártását tervezzük. Ebből 1196 m2 kerül lerakásra.
A térkő lerakása a belterületi közutak programban valósul meg. A város alábbi járdaszakaszainak újjáépítése történik meg: Szent E. út (Árpád út- Zagyi út), Szent E. út (Zagyi út- Gyóni
G. út), Szent E. út (Gyóni G. út- Kiss J. út) és az Anna házi temetőben.
A városi járdaburkolatok állapota rossz, hiányos, sok helyen balesetveszélyes, ezért indokolt a
további járdaszakaszok cseréje. A szebb környezet kialakítása mellett a további cél a balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása.
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege:
Az igényelt támogatások összesen:

24fő
37.849.549Ft
410.625 Ft
37.438.924Ft

2. Szociális jellegű program:
Közút: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból több útszakasz
balesetveszélyes, rendkívül rossz állapotban van. Teljes körű javításra szorulnak. A programban a közutak teljes útburkolat felújítását, karbantartását és állagmegóvását végezzük
el. A korábban beszerzett gépek és eszközök igénybevételével az összes útépítéssel és felújítással kapcsolatos munkálatokat el tudjuk végezni. Aszfaltozás az alábbi útszakaszokon történik: Zagyi I. út (Dózsa Gy. út-Szent E. út) 400 m, Damjanich J. út (Béke út.Tópart út) 320 m, Táncsics M. út (Béke út-Tópart út) 320 m, Nyiszper M. út teljes szakasza 500 m, Kastélyköz (Szent E. út- Angolkert út) 240 m. Összesen: 1780 m. Kátyúzás:
Móricz Zs. út (Ady E. út- Kunhalom) 655 m., Béke út 660 m, Táncsics M. út (Bajcsy Zs.
út- Marx K. út) 360 m. Összesen: 1675 m. Padkázás és padkaszélesítés: Arany J. úton a
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Bálint majorig mind két oldalon 650 m. Szórt alap készítése a Martinovics úton (Hunyadi
út- Gyóni G. út) 380 m, melyhez az anyagot az önkormányzat saját forrásból szerzi be.
Padkázás kézi erővel: Dózsa Gy. út (Arany J.út-Rózsa út) mindkét oldalon 500 m. A helyi sajátosságra épülő programban legyártott térkő lerakása is a közút programban történik. A járdaburkolatok állapota rossz, felületük egyenletlen, hiányos, sok helyen balesetveszélyes ezért indokolt a járdaszakaszok cseréje. 1.196 m2 térkő lerakása valósul meg a
Szent E. úton (Árpád út- Zagyi I. út, Zagyi I. út- Gyóni G. út, Gyóni G. út.-Kiss J. út) 560
m
és
az
Anna
házi
temetőben
27
m.
Illegális: A település belterületén jelentős mennyiségű hulladék kerül elhelyezésre szabálytalanul, mely komoly problémát okoz. A program keretében kívánjuk megtisztítani a
szennyezett területeket. A belterületi gondatlan ingatlanok és közterületeken illegális hulladékok összegyűjtése is a feladatok közé tartozik. Ezen felül amennyiben év közben felderítésre kerül új illegális hulladéklerakó hely, annak megszüntetése is feladat. A település számára nagy gondot jelent az állati tetem illegális lerakása, bel- és külterületen. A város állati hulladék konténerbe kerül összegyűjtésre. Az ATEV engedéllyel rendelkező vállalkozással szállítatjuk el.
Belvíz: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi nyílt és zárt csapadékvíz elvezető hálózat 6 km, melynek állapota nem megfelelő, rossz. A probléma minden évben újra termelődik a csapadékos időjárás, valamint a zöld növényzet (nád, akác,
vízi akác) újratermelődése miatt. A programban a meglévő szikkasztó és elvezető árkok
folyás fenékszintje, valamint part és védő övezet rendezése, profilozása, és átereszek gépi
és kézi karbantartása történik meg. Az előző évben a Holt-Tisza belvíztározó I. tóegység
medrének kotrása valósult meg. A meder kotrásából keletkezett föld depónia rendezése,
(részű) út kialakítása, esetleges föld elszállítása valósul meg
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

106fő
150.713.062Ft
4.436.687 Ft
146.276.375Ft

3. Mezőgazdaság:
A mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2019.-ben is. Az előző évekhez hasonlóan 3 fő ágazatra bontjuk: növénytermesztés, állattenyésztés és konyhakert. A növénytermesztésen belül összesen 16,3894 ha. NFA-tól vagyonkezelésbe vett területen illetve megbízási szerződéses szántóföldi kultúra termesztése: Kukorica 6,382 ha (0388/10,
0196/21, 0109/21), búza 3,6409 ha (0196/50), és lucerna 6,3665 ha (0374/9). A program
keretében kukorica 31900 kg , búza 145,6 q, lucerna 320 q tervezünk megtermelni.
A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra.
Az állattenyésztést továbbra is a Kavicsos Majorban folytatjuk. A korábban beszerzett állatok és annak szaporulata az Önkormányzat tulajdonában vannak.
A konyhakerti növények termesztése 0,55 ha (Bírókastély 0,3 ha, Templomkert 0,25 ha)
történik. Bíró kastélyban termelt növények: borsó 350 m2, zöldbab 250 m2, szárazbab
250 m2, fejes káposzta 350 m2, karfiol 350 m2, brokkoli 350 m2, uborka 250 m2, kelkáposzta 350 m2, cékla 250 m2, karalábé 250 m2. Templom kert: petrezselyem 200 m2,
sárgarépa 200 m2, főzőtök 300 m2, sütőtök 300 m2, retek 200 m2, saláta 400 m2, zöld-
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hagyma 300 m2, fokhagyma 600 m2. Az itt megtermelt terményt az Önkormányzat által
üzemeltetett konyha veszi át.
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

37fő
42.627.295Ft
368.087Ft
42.259.208Ft

A három új induló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 5.215.399 Ft, melyet a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás terhére biztosít az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
……./2018.(I.17.) sz.

határozati javaslat:

2019. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2019. évi közfoglalkoztatási start munka-programok pályázatainak benyújtásával. A 2019 évi költségvetésében kötelezettséget vállal a programok 5.215.399 Ft összegű önerejének finanszírozására az alábbiak szerint.
a

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege:
Az igényelt támogatások összesen:

24fő
37.849.549Ft
410.625Ft
37.438.924Ft

b Szociális jellegű program:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege:
Az igényelt támogatások összesen:
c

106fő
150.713.062Ft
4.436.687Ft
146.276.375Ft

Mezőgazdaság

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege:

37 fő
42.627.295Ft
368.087Ft
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Az igényelt támogatások összesen:

42.259.208Ft

2. A kötelezettség vállalás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás.
3. Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződések megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2019. Január 11.
Tatár László
polgármester

