
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tinnye Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2022. augusztus 4.   napján 15.30 órakor tartandó rendkívüli  

képviselő-testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a napirendi pont megtárgyalását és a szükséges döntés meghozatalát. 

 

 Napirendi pont: 

 

Előterjesztő: Döntés 

típus: 

1.  Önkormányzattól bérelt lakóingatlan bérleti díjának 

elengedésére irányuló kérelem  

alpolgármester egyszerű 

többség 

2. Civil szervezetek támogatásáról való döntés alpolgármester egyszerű 

többség 

 

___________________________________________________________________________ 

1.napirendi pont 
Előterjesztést készítette:  dr. Szloboda Lajos aljegyző 

Előterjesztő:    Balogh Rita alpolgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel 

 

Tárgy: A Bajcsy-Zsilinszky utca 27. szám alatt található önkormányzattól bérelt 

lakóingatlan bérleti díjának elengedésére irányuló kérelem  

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2022. (VI. 29.) döntése alapján a 

Bajcsy-Zsilinszky utca 27. szám alatt található önkormányzati lakóingatlan lakás céljára 

szolgáló hasznosítását 2022. november végéig meg kell szüntetni.  

 

A Képviselő-testület a 2022.04.12-én készült statikusi szakvélemény alapján hozta meg a fenti 

döntését, miszerint az élet és balesetveszélyesnek nyilvánított épületet forrás hiányában nem 

újítja fel. 

A Képviselő-testület az évtizedek óta használt és nem megfelelően karban tartott épület 

balesetveszélyét azonnali intézkedéssel ideiglenesen megszűntette. Mivel az ingatlanban lakók 

biztonságáért a Képviselő-testület további felelősséget vállalni nem tud, így annak kiürítését 

rendelte el a bérleti szerződések felmondása mellett. 

 

2022.07.25-én Babai János, Babainé Szivolt Gizella, Szivolt István és Kiss Ferencné bérlők 

azzal a kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a további, havi 90480 bérleti díj 

megfizetésétől a kiköltözésükig mentesülhessenek. A lakók a beadványukban azt is előadták, 

hogy amennyiben a Képviselő-testület a kérelmüknek helyt ad, úgy a megtakarított bérleti díjat 

a kiköltözésük megalapozására fordítják.   

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 27. szám alatt 

található lakóingatlan bérlőinek kérelmét szíveskedjen megtárgyalni.  

 



Az előterjesztéshez kapcsolódó dokumentumok a mellékletek részei. 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VIII. .) önkormányzati határozata 

az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlan bérleti díjának elengedésére 

irányuló kérelemről  

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában álló 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 27. 

szám alatt található lakóingatlan bérlőit a kiköltözésükig, de legfeljebb 

2022. november 30-ig a bérleti díj megfizetésétől mentesíti. Amennyiben a 

bérlők 2022. november 30-ig nem hagyják el a lakóingatlant, a jelen 

határozat érvényét veszti és a bérlők bérleti díjat visszamenőleg egy 

összegben kötelesek megfizetni. 

 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 

   Balogh Rita alpolgármester 

 

 

 

Krix Lajos polgármester 
 

___________________________________________________________________________ 

2. napirendi pont  

Előterjesztést készítette:  dr. Szloboda Lajos aljegyző 

Előterjesztő:    Balogh Rita alpolgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel 

 

Tárgy: Civil szervezetek támogatása – pályázati döntés 

 

Tinnye Község Polgármestere a Képviselő-testület 63/2022. (VI. 29.) határozata alapján 

pályázatot hirdetett az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének civil szervezetek 

támogatásának felhasználására. 

A pályázat keretében a civil szervezetek mellett lehetőség volt pályázni – ugyanezen 

költségvetési keret terhére – egyházi intézményeknek, amelyek államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatásként részesülhetnek támogatásban az önkormányzattól. 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

- a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2011. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet 

- az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 

7/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

 

A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok dokumentációja (3 db) az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

Az előterjesztés 2. számú melléklete: 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (VIII. 4. ) önkormányzati határozata 

a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tinnye Római 

Katolikus Plébánia nyári táborának pályázatát 150 000 Ft-tal támogatja.  

A támogatási megállapodás aláírására az alpolgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: aljegyző 

Balogh Rita alpolgármester 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (VIII. 4.) önkormányzati határozata 

a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Jóbarátság 

Nyugdíjas Klub pályázatát 150 000Ft-tal támogatja.  

A támogatási megállapodás aláírására az alpolgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: aljegyző 

Balogh Rita alpolgármester 

 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (VIII. 4.) önkormányzati határozata 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról 

 



Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Tinnye-Piliscsaba Református Társegyházközség Tinnyei Gyülekezete 

2022.évi nyári gyermektábor kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja.  

 

A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza az alpolgármestert. 

 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: jegyző 

Balogh Rita alpolgármester 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tinnye, 2022. augusztus 3.        

 

 

Dr. Szloboda Lajos sk. 

aljegyző 


