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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 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 képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné 

Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Szkenderovits Lajosné képviselő 

 

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

ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását. A Képviselőtestület 

napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

 

N A P I R E N D: 

 

1. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Az Egészségház felújítása régóta megoldatlan. A 

Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által közösen kiírt pályázatra most lehetőség 

van ennek a megoldására. A támogatás maximális mértéke – az önkormányzat 

adóerőképességét figyelembe véve – 75%, az önkormányzati saját forrás mértéke 25%. 

Javaslom a képviselőknek, hogy a pályázatot nyújtsuk 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: 

 

46/2015.(VI.09.)sz. határozat 

Pályázat benyújtása az Egészségház 

felújításának támogatására 
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HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete 

 

1. egyetért azzal, hogy a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által közösen 

„az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett 

pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be,  

 

2.  a beruházás összköltségét bruttó 12.498.574,- Ft-ban határozza meg. A beruházás 

megvalósításához szükséges 25 % saját forrás bruttó 3.124.643- Ft biztosítására 

kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. június 9. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  


