Szam: 87-6/2014.

Jeevzokonyv
Kesziilt: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete 2014. dprilis 1 -jen 17 orai
kezdettel megtartott rendkivuli nyilvdnos tileserol.
Vies helve: Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati Hivatal
Somloszolosi Kirendeltseg 8483 Somloszolos, Kossuth u. 164.
Jelen vannak: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Balogh Tamds alpolgdrmester
Egyed Sdndor,
Takdcs Ferenc kepviselok
Harczi Livia helyettes aljegyzo
Sarkadi Tiborne jegyzokonyvvezeto
Tdvolmaraddsdt bejelentette: Somogyi Robert kepviselo
Az iilesen a lakossdg reszerol erdeklodo jelent meg.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Udvozli a megjelenteket. Megdllapitja, hogy az 5 fo testtileti
tagbol 4 fo megjelent, az tiles hatdrozatkepes, azt megnyitja.
Jegyzokdnyv hitelesitonek Balogh Tamds es Takdcs Ferenc kepviselotjavasolja kijelolni.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete 4 igen szavazattal
ellenszavazat es
tartozkodds nelktil - Balogh Tamds es Takdcs Ferenc kepviselot Jegyzokdnyv hitelesitonek
kijelolL
Javaslatot tesz az tiles napirendjere. Elmondja, hogy a rendkivuli tiles osszehivdsdnak oka a
konyvtdrra benyujtott erdekeltsegnovelo tdmogatds hidnypotldsa, a kepviselo-testtileti
hatdrozat modositdsa. S ezt kovetoen pedig a tdjegysegi ertektdr megalakitdsdrol
tdrgyalndnak.
Megkerdezi, kinek van mdsjavaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Nem volt.
Bodndr Gyorgy polsdrmester:Keri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetert, kezfenntartdssal
jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete 4 igen szavazattal
tartozkodds nelktil - az aldbbi napirendet fogadja el:

ellenszavazat es

NAPIREND:
7,/Tajegysegi ertektar letrehozasanak kezdemenyezese
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
2./Kozmiivel6desi erdekeltsegnovelo palyazat hianypotlasa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

NAPIREND

TARGYALASA

7,/Tajegysegi ertektar letrehozasanak kezdemenyezese
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Elmondja, hogy az elozo kepviselo-testuleti tiles utdn mdrcius
5-en reszt vett Dobdn egy megbeszelesen, ahol 5 falura vonatkozoan egy tdjegysegi ertektar
letrehozdsdrol tdrgyaltak. Az 5 telepules polgdrmesteri is ott volt a megbeszelesen. 5 kozseg
oleli korbe a Somlo helyet, kozigazgatdsi hatdrral erintett a hegyben. A tdjegysegi ertektdrat
letrehozo erintett telepulesek Somlovdsdrhely, Somlojeno, Somloszolos, Doha es Borszorcsok
telepulesek. A Somlo es karnyeke Borut Egyesulet koordindlnd az ertektar munkdjdt es
mukodtetne. Ugyan a telepules letrehozott helyi ertektdrat, de ez a tdjegysegi a Somlora es
kornyekere vonatkozna. A ,,napords" pince visszakertilne az onkormdnyzatokhoz es ez
biztositana helyet az ertekeknek. Az ertekek tdroldsdnak helyeul szolgdlo pince felujitdsdra is,
de a tdjegysegi ertektdrra biztosan lehetne pdlydzni az osszel kiirando pdlydzaton. Mindegyik
telepulesnek dontest kell hozni, hogy letrehozza a tdjegysegi ertektdrat.
A felmertilo koltsegek miatt szukseg lenne a telepulesek tdmogatdsdra. A 2013. janudr 1-jei
lakossdgszdm alapjdn 170 Ft/lakos osszegu javasolt tdmogatdst terjeszti elo. Ez a telepules
eseteben 684fovel szdmolva, 116.280,- Ft lenne a hozzdjdrulds.
A tdjegysegi ertektar koordindldsdval es mukodtetesevel megbizott Somlo es kornyeke Borut
Egyesulet szdmlaszdmdra kell utalni a tdmogatdst.

Balogh Tamds alpolsdrmester: Milyen koltsegek lehetnek, amihez mar most kell apenz?

Bodndr Gydrsv polsdrmester: Koltsegkent villanyszdmla, illetve egyfo kell, akifent lenne a
hegyen.
Nagy elony lenne, hogy ez az 5 telepules hoznd letre eloszor az orszdgban a tdjegysegi
ertektdrat.
Javasolja, hogy fogadjdk el a tdjegysegi ertektar letrehozdsdt, melynek koordindldsdval,
mukodtetesevel a Somlo es kornyeke Borut Egyesuletet bizndk meg. Valamint azt is Javasolja,

hogy a mukodtetesehez szukseges 116.280,- Ft osszegu tdmogatdst fogadjdk el. Hatdrido:
folyamatos Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester.
Keri, aki elfogadja az elhangzottjavaslatot kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

38/2014. (IV, 1.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont,
hogy Somlovasarhely, Somlojeno, Borszorcsok es Doha telepulesekkel
egyiitt tajegysegi ertektarat hoz letre.
Az ertektar koordinalasaval, mukodtetesevel megbizza a Somlo es
kornyeke Bonit Egyesuletet.
A kepviselo-testulet hozzajarul a tajegysegi ertektar mukodtetesehez 170,Ft/lakos x telepiiles 2013. januar 1-jei 684 fo lakossagszama alapjan, 2014.
evben 116.280,- Ft osszeggel, amelyet az Egyesulet 11748090-20005612
szamu szamlajara utal.
Felhatalmazza a polgarmestert az ertektar letrehozasaval kapcsolatos
intezked^sek megtetelere, szerzodesek alairasara.
Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Hatarido: folyamatos

2./ Kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo palyazat hianypotlasa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorgy polgdrmester: Ismerteti a Magyar Allamkincstdr hidnypotlo levelet a
mdrcius 25-en elkuldott kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo tdmogatds pdlydzattal
kapcsolatban. A 23/2014. (III. 4.) hatdrozat modositdsa szukseges, mert a megpdlydzott
tdmogatdst az onkormdnyzat - nem a miivelodesi haz szinterenek felujitasa celjabol, a
padloburkolat cserejehez, hanem - a kozmuvelodesi intezmeny vagy kozossegi szinter
technikai, muszaki eszkdzdllomdnydnak, berendezesi tdrgyainakgyarapitdsdrafordithatja.
Konkretan, reszletesen nem kell most meghatdrozni a tdmogatds felhaszndldsdt, de a
jogszabdly szerinti technikai, muszaki eszkozdkre es berendezesi tdrgyakra lehet.
Javasolja igy meghatdrozni es ezzel modositani a kordbbi hatdrozat 1. pontjdt.
Hard Livia helyettes aljesvzo: Mdsreszt a kozmuvelodesrol szolo helyi rendeletnek
megfeleloen kell a kozossegi szinteret, kozmuvelodesi intezmenyt feltuntetni. A rendeletben
pedig kulturhdz szerepel. A kdnyvtdri es kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo tdmogatds,
valamint a muzedlis intezmenyek szakmai tdmogatdsdnak 2014. evi szabdlyairol szolo

9/2014. (II. 3) EMMIrendelet szerinti pdlydzati celt kell megfogalmazni, reszletesebben nem
kell, majd az elszdmoldsndl a szdmldkkal.

Balosh Tamds alpolgdrmester: Termeszetesen a jogszabdlyl celok beszerzeset hatdrozzuk
meg, azokra is szukseg van, a sajdtforrds maradjon.

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Javasolja, hogy a 2. pontban leva sajdtforrds ne vdltozzon,
csak a 23/2014. (III. 4.) hatdrozatdnak 1. pontjdt modositsuk ugy, hogy Somloszolos Kozseg
Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a konyvtdri es kozmuvelodesi
erdekeltsegnovelo tdmogatds, valamint a muzedlis intezmenyek szakmai tdmogatdsdnak 2014.
evi szabdlyairdl szolo 9/2014. (II. 3) EMMI rendelet alapjdn tdmogatdsi igenyt nyujt be az
dltala fenntartott, Somloszolos, Kossuth u. 102. sz. alatt levo Kulturhdz kozmuvelodesi
intezmeny, kozossegi szinter technikai, muszaki eszkozdllomdnydnak, berendezesi tdrgyainak
gyarapitdsdra
melyhez 500.000,- Ft onerot biztosit 2014. evi koltsegveteseben tartaleka
terhere."
Keri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal - ellenszavazat es
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

39/2014. -(IV. 1.) h a t a r ~o z a t"
Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Magyar
Allamkincstarhoz benyujtott erdekeltsegnovelo tamogatas palyazat
hianypotlasi felhivasara a23/2014. (III. 4.) hatarozatanak l.pontjat
alabbiak szerint modositja, a hatarozat tobbi pontjainak valtozatlanul
hagyasa mellett:
,,1.) Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy
dont, hogy a konyvtari es kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo tamogatas,
valamint a muzealis intezmenyek szakmai tamogatasanak 2014. evi
szabalyair61 szolo 9/2014. (II. 3) EMMI rendelet alapjan tamogatasi
igenyt nyujt be az altala fenntartott, Somloszolos, Kossuth u. 102. sz.
alatt levo Kulturhaz kozmuvelodesi intezmeny, kozossegi szinter
technikai, muszaki eszkozallomanyanak, berendezesi targyainak
gyarapitasara
melyhez 500.000,- Ft onerot biztosit 2014. evi
koltsegveteseben tartaleka terhere."
A kepviselo-testulet felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat
vegrehajtasaval kapcsolatban a szukseges mt^zkedest tegye meg,
valamint papir alapon a Magyar Allamkincstar tertileti szervehez a
hatarozatot kuldje meg.

Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Hatarido: 2014. aprilis 7.

Bodnar Gvorpv poledrmester: Tobb nyilvdnos iilesre vonatkozo napirend nem volt, a
kepviselo-testulet nyilvdnos iilest 17,25 orakor berekesztette.

h.tn.f.t.

Bodnar Gyorgy
polgarmester

Balogh Tamds
jegyzokonyv hitelesito

Szlottdne Turi
jegyzo

Harczi Livia
helyettes aljegyzo

Takdcs Ferenc
jegyzokonyv hitelesito

Somloszolos Kozseg Polgarmesteretol
8483 Somloszolos, Kossuth u. 164.

MEGHfVO
Somloszolos Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete rendkivuli nyilvanos testiileti ulest
tart

2014. aprilis 1-ien (kedd) 17 orai kezdettel
Az Dies helye: Somlovasarhelyi Kozos Onkormanyzati Hivatal
Somloszolosi Kirendeltsege - Somloszolos, Kossuth u. 164.
Az Qlesre ezennel meghivom, megjelenesere feltetlen szamitok !
NAPIREND:
I./ Tajegysegi ertektar letrehozasanak kezdemenyezese
Eloterjeszto: Bodnar Gyorgy polgarmester
2./ Kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo palyazat hianypotlasa
Eloterjeszto: Bodnar Gyorgy polgarmester

Somloszolos, 2014. marcius 30.
Bodnar Gyorgy sk.
polgarmester

