
Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8458 Oroszi, Szabadság u. 27.

Szám: D- 20-3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 13 -án 16 
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala
8458 Oroszi, Szabadság u.27.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Dániel Ferenc   polgármester
Szabó Istvánné     alpolgármester
Debreczeni Rozália települési képviselő
Jóna László             települési képviselő
Viola László települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Dániel  Ferenc polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag - az alábbiak szerint állapította meg:

1



NAPIREND: ELŐADÓ:

1./A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása Dániel  Ferenc
polgármester

2./ A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján támogatási kérelem benyújtása Dániel  Ferenc
polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a testület, hogy a HVB két tagja és két póttagja
lemondott, ezért szükségessé vált a bizottságba új tagok megválasztása.
A  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  szerint  a  helyi  választási
bizottságnak csak a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet tagja.
Mint  a  Helyi  Választási  Iroda  vezetője  tagnak  Kovács  Rékát  és  Berecz  Lászlónét,
póttagnak Budavári Ágotát, és Kerepesi Csabánét javaslom.

Dániel Ferenc polgármester:  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

16/2014. (III.13.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Képviselő-testülete  A  választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1),(2)
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának
megválasztja:
Kovács  Réka  (sz:  Kovács  Réka)  8483  Oroszi,
Szabadság  u.  73.,  valamint  Berecz  Lászlóné  (Papp
Annamária) 8483 Oroszi, Szabadság u. 11. szám. alatti
lakost.
Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja:
Budavári  Ágota  (sz:  Pék  Ágota)  8483  Oroszi,
Szabadság u. 6.,  Kerepesi Csabáné (sz:  Laczi  Tímea)
8483 Oroszi, Szabadság u. 55. szám alatti lakost.
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Felkéri  a  HVI  Vezetőjét,  hogy  nevezett  –  polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. március 18.

2./ A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy megjelent a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól. Úgy gondolja, hogy nem szabadna kihagyni
ezt a lehetőséget, mert a településnek szüksége lenne rá, hogy felújíthassa a kultúrházat. 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy önrész  szükséges  a  pályázathoz,  ahogy az  előterjesztésben
olvasható is.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

17/2014. (III.13.) Kt. sz. határozat

1.) Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  könyvtári  és  közművelődési
érdekeltségnövelő  támogatás,  valamint  a  muzeális
intézmények  szakmai  támogatásának  2014.  évi
szabályairól szóló 9/2014. (II. 3) EMMI rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be Oroszi, Szabadság u. 27. szám
alatt lévő művelődési ház színterének felújítása céljából.

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt célra
Oroszi  Község  Önkormányzata  2014.  évi  költségvetési
rendeletében  a  tartalék  terhére  biztosítja  azzal,  hogy  a
082092  Közművelődés-  hagyományos  kulturális  értékek
gondozása  szakfeladat  elnevezésű  költségvetésű  sorra
150.000,-Ft saját forrást csoportosítson át. 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozat  végrehajtásával  kapcsolatban  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg, valamint  az  ebr42 információs
rendszeren  keresztül  és  papír  alapon  a  Magyar
Államkincstár területi szervéhez a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. március 26.    
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Dániel Ferenc polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 45 perckor 
berekesztette.

kmf.

Dániel Ferenc    Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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