
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelete 

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

 
Fegyvernek Város Önkormányzat 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. §  A 9.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. április 15. 
napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2019.07.31 
(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 esetén bruttó 30 eFt/hó.  
(6) A támogatás folyósításának kezdő napja: A támogatási szerződés aláírását követkő hónap 
15-ig 
 
2. § A 13.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
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) a pályázó lakóingatlan tulajdonjoggal (1/1) nem rendelkezik,  
c) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken tartózkodik a 
támogatás végéig 
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, vagy résztvevő legyen a Projekt Pályázati Felhívásának 3.1.1 fejezet 4., 5. 
tevékenységében (melyet nyilatkozattal vállal), 
f) valamennyi nagykorú beköltöző személy esetén feltétel a büntetlen előélet. 
 
3. § A 14.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
14. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 
2019. április 15. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos 
módon.  
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 01.  
(3) Pályázat elbírálásának határideje 2019. július 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.  
 
4. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1. sz. 
melléklet lép. 
 
5. § E rendelet 2019. április 12-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tatár László       dr. Pető Zoltán 
polgármester             jegyző 

 

Kihírd.: 2019.IV.11. 
  



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 
- max. további 1 gyermek vehető figyelembe 2 pont 

Maximum  7 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 45 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 

 

 

 



4.3 Munkavégzés helye: 
- Fegyvernek                                                        10 pont 
- Törökszentmiklósi kistérség                             7 pont 
- Jász-Nagykun-Szolnok  Megye                         5 pont 

 

4.4  A pályázó 13/2018.(VIII.31.) rendelet 2. számú 
melléklete alapján hiányszakmával rendelkezik  

- igen                                                                       5 pont 
- nem                                                                      0 pont 

 

 

Elért  pontszám:   

 

 


