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      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________

3/2015. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 9-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, 

Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület 

a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) pályázatain való önerő biztosításhoz szükséges a rendeletünk 

módosítása.   

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor 

polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015. (III. 9.) önkormányzati rendelete 

 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  

3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Az elfogadott módosított rendelet holnap lép hatályba és a 

konkrét kérelmek elbírálása ügyében újra kell ülést tartanunk. Kérdezem, hogy a 

képviselőknek mely időpont felelne meg? 
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A képviselők holnap, március 10-én este 1730 órára javasolják az ülés időpontját. 

 

Fábián Sándor polgármester: A mai nap folyamán e-mailben mindenki megkapja a meghívót 

és az előterjesztéseket. 

  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  



          jzk. 1. melléklete 

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015. (III. 9.) önkormányzati rendelete 

 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  

3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet az alábbi 5/A. alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki: 

 

„5/A. Civil szervezetek támogatása 

5/A. § 

(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek 2015. évben 

támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2015. március 31. napjáig, és 2015. 

augusztus 31. napjáig. 

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell: 

a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy 

nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, 

számlavezetőjét és bankszámlaszámát,  

b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás 

leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás 

időpontját, ütemezését, 

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt 

nyilatkozatokat, 

d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve 

(taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát. 

 

(3) E rendelet 2. melléklete „Egyéb működési célú kiadásai” között jóváhagyott 800 000,- Ft. 

kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Támogatás csak írásbeli 

szerződés alapján folyósítható. 

 

(4) A Képviselő-testület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének 

időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2015. március 31. 

napjáig benyújtott kérelem esetén 2015. április 15. napjáig, a 2015. augusztus 31. napjáig 

benyújtott kérelem esetén 2015. szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy 

a) a támogatás évi összege civil szervenként nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot, 

b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is 

kifizethető, 

c) a számadási kötelezettségre 2015. december 31. napját követő határidő nem 

állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is 

előírhatók, 
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d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható 

fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani. 

 

(5) A benyújtott számadást a Képviselő-testület legkésőbb 2016. január 31. napjáig köteles 

elbírálni, és erről a Képviselőtestület következő rendes ülésén tájékoztatást adni. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Fábián Sándor           Filus Jánosné 

             polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2015. március 9. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

 

 

Filus Jánosné jegyző 
 

 

 


