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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2012. augusztus 06-án, 15. 10 órakor,  

-a zárt testületi ülés bezárását követően elrendelt - 
rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Jelen vannak:   Vuk István     polgármester 
                Karádiné Tislér Mária  alpolgármester 

     Kanizsai Lajos   képviselő  
     Kanizsai Éva   képviselő 
     Lengyel Attiláné   képviselő 

 
Távol maradt:     Nyakó Melinda    körjegyző 
Meghívott:       Takács Józsefné   jegyzőkönyvvezető 
 
Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a testületi ülést a 15. 10 
órakor kezdődően megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés 5 fővel 
határozatképes. Elmondta, hogy a Molnári Ifjúsági és Sportegyesület támogatási 
kérelmét kell megtárgyalni. Kérte, ha valakinek van még módosító indítványa a 
napirendre vonatkozóan, az tegye meg.  
Módosító indítvány nem volt, a polgármester kérte, hogy aki az elhangzott napirendi 
ponttal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület - 5 igen - szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta 
el megtárgyalásra: 
 
N A P I R E N D:  
 
1.  Molnári Ifjúsági és Sportegyesület támogatási kérelme 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: szóban 
 
2. Egyéb ügyek 
 
Napirendi pont megtárgyalása: 
 
1. Molnári Ifjúsági és Sportegyesület támogatási kérelme 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: szóban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a Molnári Ifjúsági és Sportegyesület elnöke 
Dobos Lajos megkereste és kérte, hogy az Önkormányzat az idei évben 500-550 ezer 
forinttal támogassa az egyesületet. A csapat eggyel felsőbb osztályba jutott. Az 
orvosi igazolások a játékosok igazolása, nevezési díjjak mi9nd pénzbe kerülne. Közel 
40 játékos van most a csapatban. Kérte, hogy a képviselők javaslataikat, 
véleményeiket tegyék meg. 
Kanizsai Éva képviselő elmondta, hogy azt ígérte, hogy szerez szponzorokat, hogy az 
önkormányzatnak ne kerüljön sokba az egyesület. 
Lengyel Attiláné képviselő elmondta, hogy nincs semmi baj a focival, a sporttal. Ez 
mind kell, de ha nincs anyagi fedezet, akkor nem kell feljebb menni. A kisbuszt 
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állandóan használják, ez is az önkormányzat pénzéből megy el. Az önkormányzat 
ezzel is támogatja a sportegyesületet. Ez mind plusztámogatás. Van másik kettő civil 
szervezet, akik viszont nem kapnak semmit. Tudomása szerint, ezt Dobos Lajos elnök 
mondta neki, talált az elnök kettő támogatót. Akkor a 40 játékos orvosi igazolását és 
egyéb költségeket miért az önkormányzatnak kell finanszíroznia? Ez már túlzás, amit 
az önkormányzattól kérnek, elvárnak. 
 
Kanizsai Lajos képviselő elmondta, hogy a faluban is zúgolódnak, mert látják, hogy a 
sport egyre többet használja a kisbuszt. 
Vuk István polgármester elmondta, hogy erre az évre kérnek még 500-550 ezer Ft-os 
támogatást. 3000 Ft/fő az orvosi vizsgálat. Az már 120 ezer Ft-ot jelent kb. Kérte, 
akinek javaslata van, az összeggel kapcsolatban az tegye meg. 
 
A képviselők 250 ezer Ft támogatást javasoltak. 
 
Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a Molnári Ifjúsági és Sportegyesület 
részére 250 ezer Ft támogatás biztosításával, olyan feltétellel, hogy nevezési, 
átigazolási és orvosi igazolások költségeire használhatják fel, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen  szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2012. (VIII. 06.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Ifjúsági és 
Sportegyesület részére 250 ezer Ft támogatást biztosít, nevezési, 
átigazolási és orvosi igazolások költségeire. 
Határidő: 2012. augusztus 15. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
Vuk István polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy 2012. augusztus 31-ig a 
sportegyesület vezetőivel üljenek össze, hogy egy megbeszélés keretében 
átbeszéljék a jövőbeni elképzeléseket, elvárásokat, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen  szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2012. (VIII. 06.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 
Molnári Ifjúsági és Sportegyesülettel 2012. augusztus 31-ig összeülnek, hogy 
megbeszéljék a jövőbeni elképzeléseket, elvárásokat. 
Felhatalmazzák a polgármestert az időpont egyeztetésére a 
sportegyesület vezetőségével. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
Vuk István polgármester kérte, hogy akinek van még kérdése, javaslata, észrevétele 
tegye meg. Kérdés, észrevétel nem volt,.a nyílt testületi ülést 16. 00 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 

Nyakó Melinda       Vuk István 
   körjegyző         polgármester 

 


