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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. február 23-án 17.45  
               órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta  bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
Koller Dániel és dr. Bartal Sándor bizottsági tagok nincsenek jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı van 
jelen. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt 
ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
Pályázati felhívás társadalmi szervezetek támogatására Basky András  
         polgármester 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Dodonka Csaba tanácsost, hogy ismertesse a bizottsággal a témakört. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Minden évben ki kell írni a pályázatot a költségvetés elfogadása után a társadalmi és 
sport szervezetek részére, hogy mennyi támogatást szeretnének kérni. Az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága hatáskörébe tartozik a társadalmi 
szervezetek részérıl benyújtott pályázatok elbírálása. Egységes pályázati őrlapon kell 
benyújtani a pályázóknak a pályázatukat, ez ugyan olyan, mint az elmúlt évben volt. A 
Képviselı-testület márciusban fogja tárgyalni, s elıtte a bizottságok javaslatot tesznek 
a beérkezett pályázók pályázati pénzére vonatkozóan. A társadalmi szervezetek részére 
2011. évben 750 eFt áll rendelkezésre szétosztási keretként.  
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A pályázatok benyújtási határideje 2011. március 10. Ha valaki még március 10-én 
adja postára pályázatát, nekem akkor még azt el kell fogadni, függetlenül attól, hogy 
március 11-én fog megérkezni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a pályázat kiírását a társadalmi szervezetek 
részére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
13/2011. (II. 23.) ÖIB hat. 
Pályázati felhívás társadalmi 
szervezetek támogatására 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja, hogy pá- 
  lyázati felhívás kerüljön kiírásra a társadalmi szervezetek támogatásá- 
  ra. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      Holminé Sebık Márta 

           ÖIB elnöke 
 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 


