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Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere
Döntés az etyeki Signum Kórus kérelme tárgyában
Sütő Gábor, az etyeki Signum Kórus képviseletében 2014. december 2. napján kelt levelében
(előterjesztés 1. számú melléklete) kéréssel fordult Képviselő-testületünkhöz. A Signum
Kórus, a kórus új karnagya részére, Szinyéri Juditnak, 2014. évre vonatkozóan 60.000 Ft.
összegű utazási költségtérítést kíván nyújtani, mely összeg kifizetéséhez támogatást kérnek
testületünktől.
A kórusnak nem áll módjában önerejéből az új karnagy részére költségtérítést fizetni, aki az
etyeki kóruspróbákra és fellépésekre Tárnokról utazik községünkbe. A kórus az új
karnagyának „megtartásával” tudja biztosítani jövőjét, fennmaradását, ezért nem szeretné a
kórus „elveszíteni” Szinyéri Juditot, aki csekély zenetanári fizetéséből állja utazási kiadásait.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény (a Mötv.) 10. §nak rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi
közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe,
az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal
nem ellentétes, azonban az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a
törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Az önként
vállalt feladatok finanszírozása kizárólag a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított
külön források terhére lehetséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Signum Kórus támogatási kérelme tárgyában
határozni szíveskedjék!
Etyek, 2015. január …..

Garaguly Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés az etyeki Signum Kórus kérelme tárgyában

I./ A.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az etyeki Signum
Kórus részére, tekintettel az új költségvetési évre (2015.) nem nyújt hozzájárulást a címen,
hogy a kórus a karnagyát, Szinyéri Juditot 2014. évre vonatkozóan 60.000 Ft utazási
költségtérítésben részesíthesse.
A Képviselő-testület egyben tájékoztatja a Signum Kórust, hogy kérelmüket az önkormányzat
által, 2015. évben, a civil szervezetek részére kiírt pályázati eljárásban nyújtsák be.

I./B.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az etyeki Signum
Kórus részére, a kórus karnagyának Szinyéri Juditnak a 2014. évi utazási költségeihez 60.000
Ft. összegben hozzájárulást nyújt.
A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a hozzájárulás
kifizetéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés az etyeki Signum Kórus kérelme tárgyában
I./A.
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az etyeki Signum Kórus részére ne nyújtson hozzájárulást a kérelemben foglaltak
vonatkozásában.
A Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy tájékoztassa a Signum Kórust, az önkormányzat által, 2015. évben, a civil szervezetek
részére kiírt pályázati eljárás keretében történő kérelem benyújtási lehetőségről.
I/B.
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az etyeki Signum Kórus részére, a kórus karnagyának Szinyéri Juditnak a 2014. évi
utazási költségeihez 60.000 Ft. összegben hozzájárulást nyújtson.

