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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.február 2-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Házasságkötő terme

Az ülés kezdete: 17.00 óra

Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő 

Az ülésről távol maradt: Bene László képviselő
Fehér József  képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:  -

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat,  Baumann  Anita  Gabriellát  településünk  jegyzőjét,  valamint  meghívott
vendégeinket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából  5
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 

SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Mater Zsolt képviselőket javaslom megválasztani.

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 5 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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16/2016.(II.02.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2016.  február  2-ai  rendkívüli,  nyilvános  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Németh  Ilona  és  Mater  Zsolt   képviselőket
megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
A rendkívüli ülés napirendjének a következőt javasolja: 1.) Döntés a Sportegyesület támogatásáról.
Kéri  a  napirendek elfogadását.  A napirend elfogadása  SZMSZ rendelkezése szerint  vita  nélkül,
egyszerű többséggel elfogadott határozattal történik. 
Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  5  tagja  egyhangúlag,  5  igen,  0  nem
szavazattal,  0 tartózkodással  az ülés  előterjesztett  napirendjét  elfogadta és  az alábbi  határozatot
hozta:

17/2016.(II.02.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2016. február 2-ai rendkívüli,
nyilvános ülés   napirendjét:

1.) Döntés a Sportegyesület támogatásáról.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) Döntés a Sportegyesület támogatásáról.

Szatmári Kornélia polgármester
A Sportegyesület vezetője kérelemmel fordult a testülethez, hogy a költségvetés elfogadása előtt, a
2016-os sportkeretből 150 e Ft-ot hagyjanak jóvá részükre, ugyanis záros határidő belül be kell
fizetni a nevezési és egyéb díjakat, ha indulni akarnak  bajnokságon.

Mater Zsolt képviselő:
Egyetért a kérelemmel, javasolja a 150 e Ft-os támogatás megállapítását az egyesületnek.

Németh Ilona alpolgármester: 
Ahhoz, hogy működni tudjon az egyesület szüksége van év elején a támogatásra.

Lengyel Imre képviselő:
Egyetért a 150 e Ft-os támogatással.

Szatmári Kornélia polgármester

Szavazásra bocsájtom az előterjesztett javaslatot, vagyis 150 e Ft támogatás megállapítását a Sport-
egyesület részére a 2016-os költségvetési keretük terhére. Aki annak elfogadásával egyetért, kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
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A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

18/2016.(II.02.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ádándi  Községi

Sportegyesület  (képviseletében:  Megyeri  Nikoletta  elnök)  részére  az

önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló   önkormányzati  rendeletében

elkülönítendő  sport  támogatás  előirányzat   terhére  150.000,-  Ft,  azaz

Százötvenezer Ft vissza nem térítendő, céljellegű támogatást nyújt a 2016. évi

működési költségeik támogatására. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
             Németh Ilona  Mater Zsolt

  jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


