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Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 25-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Hetényi Vivien, 

Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya 

Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Földházi Ferenc, Kiss Sándor képviselők 

 

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 közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. A napirendhez kérdés, 

hozzászólás van-e? 

 

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: 

 

48/2015.(VI.25.)sz. határozat 

Pályázat benyújtása közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra 

 

HATÁROZAT  

 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az ember erőforrások minisztere által Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Kvtv.) 3. melléklet II. 7. a) pont szerint 
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meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (pályázat) beadásához, tartalmának 

elfogadásához, a beruházás megvalósításához (sikeres pályázat esetén) és fenntartásához. 

 

2. A pályázat benyújtásával az önkormányzat célja központi költségvetési forrás igénylése az 

önkormányzati fenntartású közösségi szintér műszaki technikai eszközállományának gyarapítására.           

 

3. A fejlesztendő területek: A színházterem hang- fény- és vetítés technikájának fejlesztése. 

 

4. Várható költsége: nettó 3.240.706.- Ft +Áfa, bruttó 4.115.697.- Ft 

 

5. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szüksége önerőt – legfeljebb bruttó 

412.000.- Ft keretösszegig – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezetten biztosítja.  

 

6. A Képviselő-testület a pályázat teljeskörű lebonyolításával a Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda 

Kft-t (székhely: Balatonalmádi, Botond u. 7.) bízza meg. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza Fábián Sándor polgármestert a pályázat teljes körű 

lebonyolítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  


