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

Szám: D- 20-4/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 1 -jén 16,00
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:
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NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján a  Dániel Ferenc polgármester
könyvtári és közművelődési támogatási kérelem hiánypótlása

2./ Szociális étkezés személyi térítési díjának elfogadása Dániel Ferenc polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján a könyvtári és közművelődési támogatási 
kérelem hiánypótlása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester: Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta,
olvashatták, hogy javítani kell a határozatot a közművelődési pályázathoz, mert addig nem
fogadják be.
Kéri aki egyetért a határozati javaslattal az szavazzon.

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

18/2014. (IV.01.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Magyar  Államkincstárhoz  benyújtott  érdekeltségnövelő
támogatás  pályázat  hiánypótlási  felhívására  a  17/2014.
(III.  13.)  határozatának  1.  pontját  az  alábbiak  szerint
módosítja,  a  határozat  többi  pontjainak  változatlanul
hagyása mellett:

„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  az  általa  fenntartott,  Oroszi,
Szabadság  u.  43.  szám  sz.  alatt  lévő  közművelődési
intézmény,  közösségi  színtér  technikai,  műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
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melyhez  150.000,-  Ft  önerőt  biztosít  2014.  évi
költségvetésében tartaléka terhére.”

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
határozat  végrehajtásával  kapcsolatban  a  szükséges
intézkedést  tegye  meg,  valamint  papír  alapon  a  Magyar
Államkincstár területi szervéhez a határozatot küldje meg.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 7.

 2./ Szociális étkezés személyi térítési díjának elfogadása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel  Ferenc  polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  a  noszlopi
Alapszolgáltatási Központ megküldte a 2014. évi Szociális Alapszolgáltatások intézményi és
személyi térítési díjainak számítását. E szerint a szociális étkezés intézményi térítési díja 330
Ft/ebéd, amely a jövedelmekhez igazodva csökkenhet is.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

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

19/2014. (IV.01.) Kt. sz. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a noszlopi Alapszolgáltatási Központ által
2014.  évre  megállapított  szociális  étkezés  (ebéd)
intézményi térítési díját 330 Ft-tal elfogadja. A kiszállítás
díja 0 Ft.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester

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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