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Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. 

Telefon: +36/45/470-022 Fax: +36/45/470-164 

e-mail: hivatal@vasarosnameny.hu 

honlap: www.vasarosnameny.hu 

_____________________________________________________________________________________ 

Száma:  151/…………………../2021. 

Készítette: dr. Fórizs Erzsébet önkormányzati osztályvezető. 

   

 

F E L J E G Y Z É S 

- Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteréhez – 

 

a TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00008 azonosító számú, „Helyi komplex programok folytatása 

Vásárosnaményban - 2. ütem." című pályázat Támogatási Szerződésének és a Konzorciumi 

megállapodásának aláírására  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

„a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" tárgyú felhívásra TOP-

5.1.2-16-SB1-2020-00008 azonosítószámmal, „Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban - 

2. ütem." címmel pályázatot nyújtott be.  

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2020.12.21-én kelt 

támogatási döntése szerint 85 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Vásárosnamény 

Város Önkormányzatát. A támogatás intenzitása 100 %-os.  

 

A pályázat célja: a szegénység, a társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének 

csökkentése, megállapítása, az integráció feltételeinek megteremtése.  

A pályázat tartalma: együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, folyamatos szociális munka megteremtése, foglalkoztatás elősegítése, munkaerő-

piaci beilleszkedést segítő programok szervezése, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, 

fejlesztése, a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, egészség 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, bűnmegelőzést, a 

közbiztonság javítását elősegítő programok szervezése.  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata és a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület 

konzorciumban valósítja meg a projektet.  

 

A feljegyzés mellékletét képezi a határozati javaslat. 

 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.  

 

Vásárosnamény, 2021. január 14.                                                            dr. Deák Ferenc jegyző 

nevében és megbízásából: 

                                                                                                                 

              dr. Fórizs Erzsébet  önk.oszt.vez. 
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„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2021. (I. 14.) önkormányzati határozata 

 

a TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00008 azonosító számú, „Helyi komplex programok folytatása 

Vásárosnaményban - 2. ütem." című pályázat Támogatási Szerződésének és a Konzorciumi 

megállapodás aláírásáról 

 

A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 
 

A TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00008 azonosító számú, „Helyi komplex programok folytatása 

Vásárosnaményban - 2. ütem." című pályázat (a továbbiakban: pályázat) megvalósítása érdekében 

 

a) a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, 

József nádor tér 2-4.), mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár 

Bereg Megyei Igazgatósággal (mint közreműködő szervezettel) Támogatási Szerződést,    

 

b) a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesülettel pedig Konzorciumi megállapodást 

köt. 

 

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester, jegyző       (helyben),  

2) Jegyző                             (helyben), 

3) Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Igazgatóság (elektronikus formában), 

4) Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 

5) Önkormányzati Osztályvezető (helyben). 

 

 

 

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló:  

 

Filep Sándor  

polgármester  

 

 

 

 

A feljegyzés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.   

 

          

                                       

                                                                                                                    ……………………………. 

                                                                                                                           dr. Deák Ferenc jegyző  

 

 

        


