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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 
bekezdése, valamint 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 rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
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,  
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatási szerződés aláírásának 
napjáig (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 
 
2. § A rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása  
(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2020. augusztus 
01. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.  
(2) A pályázat benyújtása 2020. augusztus 15-től folyamatos, a források erejéig. 
(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 
 
3. § A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
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.  
(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 a 
képzési támogatási szerződés aláírásának napjáig 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. 
 
4. § E rendelet 2020. június 18-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Tatár László     
polgármester    

   
           

Kihírd.: 2020.VI.17. 


