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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 10-én a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről 

 

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

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

Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

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

ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását, melyet a Képviselő-

testület egyhangúlag elfogadott.  

 

 

N A P I R E N D: 

 

1. Tabdi Község Sportegyesület támogatásának elszámolása 

Előadó: Kovács László alpolgármester 

 

2. Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja támogatásának elszámolása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Tabdi Község Sportegyesület támogatásának elszámolása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Kovács László alpolgármester: A Sportegyesület az önkormányzati támogatással az 

előterjesztéssel megküldött számlák szerint elszámolt. 

 

Fábián Sándor polgármester bejelentette, hogy nem kíván a szavazáson részt venni. 

 

A napirendi kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés 

szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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12/2015.(III.10.)sz. határozat 

Tabdi Község Sportegyesület 

támogatásának elszámolása 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Községi Sportegyesület által benyújtott, a 

Képviselő-testület által a 25/2014.(III.13.) számú határozattal jóváhagyott 300.000 Ft 

támogatás felhasználásáról szóló számadást elfogadja. 

 

 

2. 

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja támogatásának elszámolása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az Egyesület benyújtott beszámolójában szerepel, hogy mire 

költötték el a támogatás összegét, melyhez csatolták a számlákat. A támogatást a 

meghatározott célra használták fel, az elszámolást határidőben nyújtották be. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2015.(III.10.)sz. határozat 

Mozgáskorlátozottak Helyi 

Csoportja támogatásának 

elszámolása 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja által benyújtott, a 

Képviselő-testület által a 27/2014.(IV.14.) számú határozattal jóváhagyott 50.000 Ft 

támogatás felhasználásáról szóló számadást elfogadja. 

 
         

3.  

A Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 
Fábián Sándor polgármester: A testület a tegnapi nap folyamán elfogadott költségvetési 

rendelete – amely a mai napon lépett hatályba – értelmében a társadalmi szerveknek 

támogatást nyújthat. A kérelmeket az első félévben március 31. napjáig lehet benyújtani, 

melyről döntést április 15-ig kell a testületnek hoznia. A Polgárőr Egyesület támogatási 

kérelmének gyors elbírására azért van szükség, mivel pályázati önerőhöz szükséges az 

Egyesületnek, melyhez az szükséges, hogy igazolni tudják, hogy a számlájukon van az önerő 

összege. A gépjárműre nem tudnak pályázni, mivel az a Megyei Szövetség tulajdonában van. 
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A Polgárőr Egyesülettel jó az együttműködésünk, jelzi, hogy két korábbi pályázaton is együtt 

vettünk részt. Tehát a pályázathoz, illetve a 2015. évi működési költséghez kérték a támogatás 

megítélését.  

 

Földházi Ferenc képviselő: A támogatási kérelemben fejlesztési kiadásnál 18.000 Ft szerepel, 

a részletezés szerint gondolom ez elírás és 180.000.- Ft a jó összeg. 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen ez csak gépelési hiba, az elnök úrnak jelezzük és Ő majd 

javítja. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 

alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2015.(III.10.)sz. határozat 

Polgárőr Egyesület 

támogatási kérelme 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület részére pénzbeli 

támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   

 

Támogatási cél: Pályázati támogatás önrészének biztosítására 180.000.- Ft, Egyesület 

működési kiadásainak (gépjármű vizsgáztatása, üzemeltetési költsége, banki költség, 

postaköltség) támogatására 120.000.- Ft 

 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás kifizetésének határideje: 2015. március 12. napjáig a támogatási kérelemben 

megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2015. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. március 12. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2015.(III.10.)sz. határozat 

Polgárőr Egyesület 

támogatási kérelme 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület részére pénzbeli 

támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   
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Támogatási cél: Pályázati támogatás önrészének biztosítására 180.000.- Ft, Egyesület 

működési kiadásainak (gépjármű vizsgáztatása, üzemeltetési költsége, banki költség, 

postaköltség) támogatására 120.000.- Ft 

 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás kifizetésének határideje: 2015. március 12. napjáig a támogatási kérelemben 

megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2015. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. március 12. 

 

 

 

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

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  


