
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 27.-én 14 órai 
               kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 
• Kleszó Tibor alpolgármester 
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő  
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Nagy Béla képviselő 

 
Távolmaradását előre bejelentette: 
Gál János polgármester 
Kovács Béla képviselő 
 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 
Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. 
Kleszó Tibor  alpolgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 
fő testületi tag közül   5   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Hajdu József képviselőket, 
akiket a testület 5 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a 
jelenlévő 5 fő  képviselők 5 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 
szerint fogadtak el: 

NAPIREND 

 
1. Döntés a Helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló  
        2013. évi kiegészítő támogatásra igény benyújtásáról 

  
A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra igény benyújtásáról szóló 39/2013.(VII. 
31.)  BM rendelet alapján kiegészítő támogatás igényelhető az önkormányzat 
működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához.  
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete alapján a támogatás benyújtására jogosultak vagyunk. 
Az igényt megalapozó pénzügyi adatok és szöveges indoklás mellett a támogatásra irányuló 
pályázat benyújtásához csatolni kell a képviselőtestület döntését arra vonatkozóan, hogy e 
támogatásra igényt kíván benyújtani.  
Az igény benyújtásának határideje 2013. szeptember 30, ez indokolja a rendkívüli testületi 
ülés összehívását. 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra igény benyújtásához 
kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 



81./2013.( IX. 27.) határozat 
 
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
   kiegészítő támogatásra igény benyújtásáról 
 
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtása során jelentkező és a működőképességét veszélyeztető 
pénzügyi forrásainak kiegészítésére pályázatot kíván benyújtani a megyei önkormányzati 
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásra igény benyújtásáról szóló 39/2013.(VII. 31.)  BM rendeletben 
meghatározott kiegészítő támogatás elnyerésére. 
A pályázat elkészítésével és határidőre történő benyújtásával a képviselőtestület a 
polgármestert bízza meg 
 
Határidő: 2013. szeptember 30 
Felelős:     polgármester 
 
 
Az ülés keretin belül egyéb indítvány, javaslat nem érkezett, Kleszó Tibor alpolgármester az 
ülést bezárja 
 
 
  Kleszó Tibor   Dr. Jakab Orsolya jegyző nevében és megbízásából 
  alpolgármester    Derekas Sándor  
       kirendeltség vezető 
 
 
 
 Kelemen Károlyné               Hajdu József  
       jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
 
     
 
 


