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Jegvzőkönyv

KésüIt: Sonk).sztjlős ()nktmántza! Képtiselő-íesíiilelé ek 2015. janudr l5-étt 9 tirai
kl! zí]e l le l meglarbíí n! i hátps titi sé ti!.

Scmkís:őlős t rlgárm(lleri Hil,cial l áfElctló

.Ielenvannak: Kis.s,JanosNorberr polgLirmesíer
Somoqr-i]lóhef talpolgármesler
Baktgh 1anás. Kaló Dlnes, |'icla Sztlholcs keptiseIók,

}lendes - Sonlai Eszter dlieg,zlj
Sd r ka d i 1j b o n ú j e g) z li k |, ly,- \, e z e í a;

Lc|kossllg részélí;l: 0 íij

Kiss János oolgófrnestef: Kt)szölti a negjelerlekcl Megdttapitja, hogl tt2 5 íesííileli
ldgból 5 lii tnegje]e t, az l:i!és h.lttírozdlképes, d:t meg .yitj.l. ,Jdraslaíot íes. .1z íi/é,
lapirendiére. Javo.stllja 1_ napirefuli pottnakíelvenni a szociúlís szöfetkezeítel eg) hllszrllilaíi
szerzijdés megköléséí, elyel mosl kbszl Megkérdezi, ho!!), \.oFe.ja|aslaí napirendi pollt
fe l ve te l er e, dmen ): i be ii n c s, .i.Nclso l B e l ío glld.l sL1 l.
knkjsztiliis ()n*ormanyztlt Kép,liseltileslíilele 5 igeD szdva.lllLll ellensz,]vazd es
tarlózkodlts nélhi] az dldbbi iaPirefu]el.fogadja el:

NAPIREND:

l, Htlszn á ]ati szerztk]é s Szoci á l i s :Y öve t k e.e lle l
l|lajíerj csxíl; : k ss,Ja os Norbert pol4ármesle r
2, Mezőőti szolgálatról
Llóleljeszlő: Kirs Jáíto., ]\brherl potg.iftlesler
3. HellJi kózulak kezeléséről
Előíelicsztó: Kiss JatD, Norbelí }rqlgárne,\ter
-l, Hel},i éríékt.il Pilua!:tlt
Llajle r jeszlő : Ki ss Jlolos Norberí pol gLirme stel
5- Kulnirhd, bérleli diiáról
Előterjesztő: Kiss.}átDJ Notbert po]gúr]nesíef

Llal e|je sztaj : Kiss.Iárlos Norbe polgárhesrer
7. Beszdnoló a 20l1. éI,i kő. ,íivllajíl!-ri íeúkenységxől
Llőlerje rzlő : Ki.rs,]ál1o)^ Norhert ?olgó|me., le r
il. Roma NemzetiséFi ()rkornhryzdl e8),iiílmíik&lési megáIlaptltis J'elülvizs!]átaíd
E lőíe rjerzl ij : Kís.J,J.illos Norbeft polgalrtnester
9. I'eq\,e5 iigyck
Llőterjesztli_ Kiss.Iátlos Nolbe polgt me-Jtel



NAPIREND TÁRGYAL,(SA

1./ HasznúIatí szerződés szocűl is Ször)etkezettel
Előíerjes-,;íő: Kiss Jtirlos Nof beft pol gá rlrrester

Kiss Jdnos Notbeít Dolgófmestef: Elnondja, hog, a szerződést dr_ Rédei Zsolí üg.\,éd
készítette elő az ónk1rmánlzat szátnáru_ Megkét lkindenkil, ho!! t1nulDlátlfozza.
Tájékoztatásul elmondia, htlg: zailanak a sze|.\jezeli lálto.ások, c12 átat]ás.

A lc.,Ilil!l h\:á,ől hoz:js:ólci, nen t,,l.tint.

Kiss Jónos Nolbeíl Dolgóf,hesler: JdlLlsolja a szerződés teflezel elíoga(lásút..

Somlószőlős Ónkormúnyzat Képúselőlestúlete 5 igen szarazattal ellefiszafazut és
taflózkodás élkül meghozta az alábbi határozatot:

2/2015. ( L 15.) s?" httí.iroz.lt

Somlószőlős Ónkormányzat Kép|iselő-teslíilele lig dült,
hog 20]5.01.20. napjdval használati szer,ődést köt a
S ofi kh zől ő s Ókd ó g i d í Szo c i á l i., Sző, e tke zett e l.
Felhaldluazza a pol4ór lestert a szerződés aláírásóra,
Á szerződés tervezet a jeg,zőkjnyl mellékleíe.
Felelős. Kiss .Iáttos Ntlrbeú polgármestef
Haláridő: .folyamatos

2,/ Mezőőli szolgólabóI
EIőíerjeszlő: Kiss lános Nofbert polgómestel

Kiss Jónos Nolbeú DoIgáfi ester: Elmonrlja, hog1 a mezőőrí szolgálatról szóló rendelet-
tefyezetet a képliselő-teslüleí taEjaí egkapíák A mezőőri szolgálat bewzetéséí javsolja a
teslüleínek. A szolgálat ob)an, mint régen a hegl,őri szolgólat. Végig kett gondolni, hog mit
tudnak vállalni. A feladat kol oly admínisztrúciós munlujt igényel, Helyrajzi szám szerint meg
kell határozni, hog1 melyik tefülete]\.íe szeretnék ezt a szolgúlatot bel,ezeíetní, de el kell
dőnteni, hogy miuen időponttól, az úllásra a pályózatot lüeg kell hidetki. Ha a púlyúztrtra
nefi jeleútkezik senki, akkor lehetőség lan ata, hogj ezt a szolgálatot Dobbal közöse
lássák el, akkor meg|'eleződnének a kbllllgck. I éleninye :,z*iir a nlezi,őfi szolgálaíoí
mórcius L-től kellene bewzetni, ] .fő mezőőli úllá|tjalasol eghirdeíni-

Balogh Tamds: Véleménye szerínt Dobálal közösen kl:llene a mezőőri slolgálatol elláíni,
akkol em kell az állást meghirdetni. Dobával beszéljék meg, és ha úg! nyilatkoznak, hogl
nem közöskődnek, akkor hirdessék meg a mezőőri óllásl_

Rendes - Somlaí Esztet alienző: Ha úgl döfil a testiilet, hog/ konzorciu ba lálúk el,
akkor nem kell meghírdetni az állást,

Kiss János Nofbelt Dolgáfmeslef: Az elhangzottak alapjá az ő Néle énye is az, hog)
keressék meg Doba Önkormónlzatál a nezőől foglalkoztatasfu,al kapcsolatban.

Kiss Jóllos Noúeft polgórhester: Hozzon hatarozalol a testúlet arról, hog: március 1-el



bele.eíí a mezőőli szol4álaíot közösen Doba önkoj, láúyzatálal_ Kéli, hogy aki a jawslattdl
e g, e t é ft . k é zfe nntdl t á s s a l j e l ezz e.

klnlószőlős Önktnányzat KéPúselő-testülete 5 igen sza.:azattal elle szol)azat és
íartózkodás nélkül - meghozla az a]ábbí határozatot:

3 /2015. ( I 15,) sz haíóruzar

Somlószőlős Ónkornlátryzat Képlise] őJe stüleíe úg) dönt.
hog: mezei őrszolgálaloí hoz létre 2a]5.03.0]. napiówl,
melyet Doba községgel kózösen kbán l űkódlet i.
Felhalalmazza a polí!órmeslell a sziikséges tálglalások
l, l t ol 1 t at ú:j ru. n c gó l l u1odá.,ot ol a i rÁj ra
Felelős: Kiss János Notbert polgármester
Halárídő: ,follamdíos

3,/ Helyi közutak kezelbérdl
Előterjeszíő: Kiss János Nofbert polgórmester

Kiss János Norbeft polzúrmestet Elmo dja, hog: a apirendnél cstlk véleményezésről van
szó, epységes rendeletet s2eret e .llkot i. Is ertetí d rcndelet tefiezetet. Megpróbált!
ósszety)űjtefií. h)gi mil szefeíne, elindítaní e8, fol\,anatot. fanrutk rendeleteik az
önkolmúnyzat ak, kerclezí d jeg,lzőasszonnyal ho!! a közutaktól, a közteriiletek
rendbetéleléről milyen helyi rendeletek van ak? Mefl ez is e!! (.élia lenne az előterjesztésben
íoglaltakon íeli|l. Tehál itt Mí cél is lebeg a sre le előtt a kollúíozús és a tisztántartós.

Rendes - Solnlai Eszteí aliegrző: Erről incs rendelet, töfiéq1 szabályozza az utak
letakarííás|it, Nalamint a közterületek tis2tánfuftásóról rentleletet kell alkotnia a tes!üleliek az
e l köl e l ke ző ül é s e k |al ane ly ike n.

Kiss Jónos Noúert Dolgóftnestef: Á legnaglobb problémát két dolog.ielehtí. az eg/ik, hoE!
a közséqben íel leít újítfa több önkormál|yzdti út, útszakasz, ezeket szeretnék hosszútáNon
lre!,^édeni és az Ott élő emberek nyugalmát lalanilyeú szintel\ bizíoJ^ítaní_ Va11 eg Íajta
tórsadal 7i igéry), ani az uíak használatóúl szól és wn eg) Jbjla, ahi ö kofináhyzai igé],1y,
re utak állagának megófósa, Lehetősé? yan afra, hopxJ súlykollótozó táblák kerüljenek
kihelyezéste. Nem jalasolná, ho;4l egy útra íeúedjen k a súlykorlótozás, ne legien
diszl7imináció. Jayaslata, hlg) ] 0 íonnás táblát helyezzenek ki, efl pl_ a Peórt uícábafi 3.5
tonnás lábla kihelyerése nefetséges lenne, szi te hindenkit meg kelle e a lendőfnek biintetni,
akí az utcóba bemegy. Á problémát az ennél nag;obb autók jelentik. A kulajs autóval.
szippantós aulólal nincs gond, mert közíeladatot lúlnak el. A l{) tonnás tóbla megielenne a
Zrínyi, Petőfi, Árary Jónos, Bem, Somlói, RúMczi ulcánáL Szélesség k)flútozás táhla
kihelyezését is,iayasoljr,t, 2,5 méternél szélesebb járműtel ezeken az ulakon e legyen szabad
kőzlekedhi, na Maglarországon 2,5 néternél szélesebb jórműNel semmilyen közúton rle
Iehet közlekerlni. Útxnat eigedély, rneglíülónbözleó j;lzés, előtíe felN;zeó jármű kell,
Lényeg az, hogy lenne egl szélesség ko átozó tóbla, hogl senh ne felejtse el, hogl mi a
tön^ény.

Balogh Tamds. Ó 3 m tile< korláttl:úst iata,iol.

i§

Kiss lános Norbeú polgámester: Eg)eíért. A lé yege az, hogt ezeket a jáúníhekel
mezőgazdasógi ulakra kén!^szerítsék, ezétt pályáznak a staft munkaprogramban



me.őgazda\ágí utak re dbetételére, ezért szefetnéüek ebből pénzl beszedni, mert ezeket a
pénzekel íOrdítanák a mezőgazd.rsógi utak rendbetételére. Javasolja a 3 tléter
szélességkorlálozús túbla kihe|,ezését, cle elmoldja, hog; ez nég csak egy tel.vezet, mert nel
bíztos, hoEy mindenhol tudják ezt alkalmazni. Ezen kívül akí behajt, kóíeles az
önkonnúnyzattól behajtúsí engedelyt kérni. vannak api, heli. hai díjak. Ez leheí napí 22a0
Ft, heti ] ]e Ft, hali 37 e Ft, de ezek csak őtletek. De lehet össztömelq alapjón is, e2 íorgdlili
enEedél!" alapjá11 töllénik, Azt kell átgondolni, hogl ez h.;itelezhetii-e, vt49: elfilgadhantlan,

Rehúp\-Sonhi Eszler alicgl,ző: Á lLzclhctőég oün vilenén.re .:eIifl nliad,úAilp!n
célszerííbb egl lelíszlultabb rendelekt bevezetní, l efl az eg}-eg) to na. két tonna, stb.
megfogalmazússa], hog:an kerekítenek. tele .iun-e fáfal dz autó stb, kérdések ekkor
_felvetődnek-

Kiss Júhos Nofbert Dolgálr ester: Nefu az 5 tonnds járműl;eből t.!i szó mosí meft az nem
.iellemző- De ho azt mondjók, hog., ez sok, lalto.taíhatnak rajta,

Balogh Tauás: Sokn(ú talólja. Az ő cége ir.íizet Budapesten, eí! szakaszra 5 e Ft-okqt, De
Jip5lelembe kell venni, hog., a Petőfi utcaJblúiítósa 8 millióíolí1llba kelüh.

Kiss Játlos Nofbert: Dolgá|mestet Á napi 2 2 L)0 Ft-or, a hlli J ] e F1-ot, hali 37 e Ft-ot lehet
kerckíteni, lehet arányosííani. Á jalaslata, hogl a kapi jeg/ 3 e Fí íliggelerül altól, hog)
mekkora az autó. Víszoút ha ezt nem vúltja meg, nem kbi, akkor lan-e cfte jcg:ői
haíásköf, |a!! azt nondják, hog) 30 e Fl a bünteíés, yan e erre lehetőség, meghatározhatják-

Rendes-Somlai Eszter aljeg,zö EnneA uúnaJo8jámi

Kiss Jdnos Nofbeít polgdrhester Teháí jafisoaa, hog, dki 10 t.feletí szefeíne szóllítani, a
napidíjat3eFt-ban,ahetidíjatl]eFt-ban,ahayidíjat37eFt-banállapíísúkmeg,2015.
mórcius ]-tőI, melt őssze kell hítni az embetekel. a táblákat be kell szerezni. Mentességet
állapítsanak meg a íelephely megközelíthetőségéle. Töl.réúyi előirás, hog, szilátd burkolatú
úlon, ha ott a telephely és nás oldalról nem krelírhcrő mcg, akkor crről a: útlól biztosítani
k,ll a negkijzrtilisl. el kell ,llnteni. hogl pl. Holczingcr l'-rnaA c.,ak a.,ajúl 4épiúrnúl,cil,c.
vagy az éppen üzletí i|&)ei iau érkezett kamionoknak bizíosílók ezt. Azl szeretfiék eléftli,
hog, akár Holczingef Urnál. akór a többi ga:ünál, hopy a nezei utakat nyíssák meg és ott
kózlekedienek. A közuí.rk tis.tántaftásúra, leíakqrítósfua m2-ként 200 Ft-ot jayasol
megállapítani, mórcius ]. rulpjától, ebben horzon a testüleí határozalot a későbbiekben.
Abban is gondolkodott, hogl .llkossanak csend rendeletet, pl. hog, wsátnap reggel 6 órától 8
órdig ne lehesse fl^,et nyírni.

Reh.les - Somlai Eszíel aliegvő: Erre is rcúdeletet lehet alkotní A köyetkező ülésrc utána
néz,

Kiss János Noúert poleármester: Klri, hogl aki a: rendclet tenczct téleményezésre
bocsálásával, díjaknak a 10 t íelett napi di 3e Ft, heti díj 11 e Ft, havi díj 37 e Ft eryetért,
kézfeh ltrflással ielezze.

Somlószőlős Önkormónyzat KépNiselőJe stülete 1 igen szaNazattal 1 tartózkodással -
ellenszayazal nélkül - nleghozta az alúbbi hatarozatot:

4/2015, ( I ls.l sz" hatdrczat

Somlószőlős Ónkormú yzat Képyiselőlestüleíe úE! dönt,



hogy Sonlószőlős Ki'zség területén súlykorlótozáshoz
kötötí behdj!ás rendíéről rendelet ter|ezeteí a társadalmi
eEyezteté sr e bocs átj a kózsé g honlupi án_

Felelős, Kiss Jónos Norbel polgátmester,
Rendes-Somlo i Eszlel alj egző

H at áli dő : íó l!-anla t os

4./Helyí értéktd r pd lyázat
Előteúeszíő: Kiss Jállos Nolbeft polgáímesleí

Kiss Játtos Noíbefl polgámesleft: El 1ol1llja, h1gy a helyi értéktát pályázat benyújtúsúru a
ké.gőbbiekben lesz lehetőleg, 1100 e Ft összegbeü. Á púlyúzat előkészílésére felkéli az
aljegyzőt, A mdi ülésefi ennek a napb,ewlnek az ehlapolását ja|asolía- Kéli, hogl aki a
jlta:lattal cgs ctért. kézfcnnarúsvl j ehz:e_

Áképlíselő-tesü:ilela jav$lattalegr-etért,

5,/ Kultúrhóz bérleti dijáróI
Előteúesztő: Kiss János Norbei polgórmesíeí

Kiss Jót os Nofbeíl Dolgórmestel: Elmofidja, hog) az előző teslület a kultúrhúz bérleíi díját
20 e Fí-bt!k, a kultúrhúzban taúott vásólok bé eti díjá! pedig 5 e Ft-ban- Á lestülettel
előzetes megbeszéIés alapján a kultúrhó2 bé eti díját 30 e Ft-ban, a yásfuok alkalmóval
pedig ó e Ft-ban .ia|asolj a megúllaPítani, A totábbiakban a helyi ciyil szeflezeíek éwfiíe eg)
tikalomnlal bérleti díj meg|izetése úélkül l,ehetik igénybe a kultúrhózat. A bé eti dú yáltozást
fuórcius l. napjától javasolja megállapííani_ Kéri, hogy aki a ja.aslattal eg,)etéft,
ké zíe h í ar t á 

"^ 

s al j e l e zze.

Somlószőlős Ónkotmányzat Képviselő-íestúlete 5 igeú szafazattal - elleúsza|azat és
tartózkodás nélkí)l meghozta az alábbi hatú|ozaloí:

5/2015. ( I 15.1 sL hiíárczat

Somlószőlős Önkotmányzat Képli,elő-testülele úg dönt,
hogy 2015.03.01. napjő,al a köljelkező telembérleíi
díjakr]í hatórozza meq a Kultúrhóz teki tetében:

- rendez,-ényeí;re, báloh-a : 3 0-00a, -Ft
- lósáfok lallósóru_, 6_00a,-Ft
- lakodalomra: 20.00a.-Ft

Helyi szeNezeíeh intézmények rcfidené !^eíhez a
Kultúrházat évente egl alkalomnal bérleti díj megfrzetése
nélktjl T ehelik igénybe.
Felelős: Kiss Jóxos Nofbert polgúrmestef
Haíáridő: íol!"amatos

6,/ Fakilermelés
Előleúeszlő: Kiss Jáhos Nofbeft polgáfmestel
Kiss János Norbert polgdrmester: Elmondja, hlg) tenezi a Malomtól jobbru létő nyórfis



kilág(isát- Ez| szefelné íelméfet i, el kell a későbbiekben dönteni, hogy csak kitelmelteíik-e.
|agy el is aLlják-e a kitelmelt.fát, wgy ledarúhalják és azzdl ííiíellének, lrajá latokat kell
bekéll1i, hog! menlryibe kerül a fd kítet,melése, enryibe kerúl, ha értlkesíteni akadák- A
kölelkező iilésre beszerzi ezen djá l Okal. I|áia a testület elgondolásuil ís. véleméfile és

ia|,aslata, hot- a kitermelt Jük helyett keraljefiek újdbbak últeíésre jó gazda módjira-

.,1 tpsltilet rérzéről hozzászólás nem tórtént-

7J Beszdmoló a 2014. é|i közhfuelőiési teréke ységlől,
Előterjeszlő: Kiss János Noíbefl polgdlmestef

Kíss János Noúe oolgúMtester: Felol,,,assa Lt 20]1. éyí k)zműyelődési teúkenységtől
szóló beszómolót, azt jawsolja elíogadásra, Kéli a leslület léle é yét,

Kérdés- hozzászóláJ^ nem yolt-

Somlószőlős Ónkormányzat Ké?iselő-testúlete 5 igen szaya1attal ellenszalazat és

taríózkodás nélkül me,]hoztíI a2 alábbi határozatot:

6/2015. ( I 15.) sL haláloztlt

Sonlószőlős Ónkormúnyzlt Kép|i:;előlestúlele a 20 l 4. éNi

közműNelődési tefékenységről szók beszá 1olót erugadja.
A beszámoló a j eg"zőkaqn mellé kle te -

Felelős: Kiss Jónos Norbert polgáfmester
Határidő. Jolyamatos

8,/ Roma Nemzetiségi Ö ko nó yzal eg|üttműködési megállapodás íelülvizsgólala.
Előterjesztő: Kiss János Noíbert polgd rmestef

Kiss Jónos Noíbeft Dolgámestef: Felohlassa a megúllapodós íőbb poútíaií.

Rendes- Solnlai Eszter aliegyző: Á Roma Nemzetiségi onkormónyzat és az onkormónlzat
l.izóít létlehozott együttműkődési megállapodást minde h januál 31-igfelül kell vizsgálni. A

egállapodás nem tarlalmaz lafuozást, fllódosítLl/li úem szúkléges. A kisebbségi elnökjelezte,
hogl a kisebbségí önkormóny.atnak sziiksége le nc eg,, helyisége, de ez nem érinti a
me gállapotlást, a felül. izs gőlatoL

Kiss Jlinos Nofbett oolgármestef: A R(,na Ne zeliségi onkormáxyzat és az Ónkormúryzat
kózött létrehozoll együttműködési mególlaporlás .felüllizsgáldlát jav)solja elfogadúi, kéri,

hog) uki ezzel eg|etért kézíenntartóssal jelezze-

Somlószőlős Ónkormónyzat Képyiselőlesíülete 5 ígefi szaNazattal , ellenszavazal és

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi hatáfozatol:

7 /2015. ( I 15.) sL hitáfozaí

Somlószőlős Ónkormányzat Képfiselőlestülete a
Somlószőlős Roma Nemzetiségi Ónkormáry,zattal kötött



egtüllnűködésí neí!óllapadást .feltiltizsgálta,
nódolítás né l kll haglj a érvényben_
Felelős: Kíss János tl"olbert polgármester
Haíáridő_, íolyamutos

9,/ Yegyes ügyek
Előteíjesztő: Kiss Jútlos Noíbe polgdmesleí

9.1,/
Kiss János Notbelt polgóílnestet: Fe^,elődöíí, hogl tl decemherben leszTl)azott ] |az-os
eg,séges illetménykiegészílését négis _íbgcldjúk et, ne leg)en telicsítményéltékelésfe bízva
ezen döntés-

&e!.Ies.- Somlai Eszíer aliegyző: Elnondja, hog1 a decemberi eg|ütles ülésén íbhetődött
dolgozók 10 %,-os illetménykiegészítését rcndelet ,foltlújltbtn nem fogadták el. Felv.íőtlöít,
hogy a ,jeg,,zőusszox! teljesítmény értékelés keretében ossza kí ezeket a 10 az4kat.
Decemberig 20 vllt a dolgozók eltéfítése, de a spófolás miatl ezt vissza,|,ették ]0 oÁ- ra. A
közös hilalal költségveíé,|e egé,tz másképp altlkul. mint az elnúlt éyekben, igy a tlolgozók
illetménykie4észílése ]0 %o-ra módosul, A .hg,ző usszony kérése, iog, ,jgrrn
teljesítményéflékelés .formájában osszúk ki, hanem úg, ahogl az elmúlt éNekben, leú(lelet
fo|májában eg)séllesen mindenki kapja meg a ]0 ?ó-ot, A jeg)zőasszony kérése a kónnyebb
kezelhetőség índokolja, A költségletés tálg},alásakol, \,ag) a köfetkező ülésen is döntheínek
rt5la

íis:9 Jáhos Nolbeít polgárue§teí: A következő íeh,etés Kissné pénzügles negbízási díja,
Feb erült. hogl a megbízási díja! a kózö_\ hivatalnLlk c onkornúnyzat fizesle be. Ez kb. hayí
15ae ft-ot jelent. Á lényeg az, h()g) két pénzügyes fan, mert annyi a.feladat, hog, kettő
szúkséges ho.zá. Jelen pillanatban nillts pénzüg)es, nen leheí leaklrsztani, Azéfl
tagaszkodtak ehhez a megolűshoz kéí fő péúzúgessel, eft íg láti.ik biztosííotl ak, hog)
nem fogják az ülkorhón}zatol n?egbü tetni stb. Ánnyi feladal fd , a pénzüg)et yin i kell.
Szakmailag szükség vafi a két ,fő péEügEsfe, eg)nást kiegészítye hldiók ezt a llnkát ellótni,
ezért tan szűkség Kissnére. Felyelődiitt, hog- rlgen eg pr ziig)es el rudra látni a íeladatot,
de azóta sok nintlen n\egváltozott, sokkal tbb .feladat f{rn. Ó azt látja, hogl ;folyamatosan
dolgoznak és úg, látja. hog/ a.íeladalul.at el fudják látni,

somoa}i Róbert: Kérdezi, hog) csak Somlószőlős péllzligieit látjók-e et, yag) 1ásik
ónkothá\,zatét is?

Reídes- somlai Eszter alieg,ző., Még Kisszőlős önkormányzatéí, a foü(J kisebbségeket
mindket településen, l,alamint az ófidóét.

Eiss J.inos N1fbeft Dolgómestel: Ó abban bizttls, hogl Kisszőlős ete nem,fog péIEt adní. A
közös hi|,aíalban kellett volna ezt eE)) kicsit úyomús alá helyezní, tle ő ezt bevállalja.
Kisszőlősnek pedig fel lehet vtni. Nem uljtr áí, hogy a közös hiNatalban milye lehetőségek
lannak-

Rendes - Somlai Eszlet alieglző: Mindenre yan lehetőség, csak időben ót kell beszélní. Erre
volt egl tállalósa a polgármester úrnah eg! ígén*én1, ebből indultak ki a köfuségetés
íel ,^ezé§ekof_ A kijltsé?elés tórg)alósa február eleién lesz, atldigra ezt le kell tisztó.ni, eft
ne az eg)úttes ülésen kell azt mo dani, hogl ezt nem szaNazza meg a íestij]et, hanem eg)
íerwel elő kell állni, hog, mit szerethéílek,



Kíss Jólros Noíbeft polgármesteí: Kissné ?egbízúsi dílőlal ktlptstllatban javaslata, mivel
Kisszőlős .felatlataít ís ellátja, járuljon hozzó a Kózös Hbaíal. Dobfua |ellettek eg\
pénzüílest, ő hal ófóban lótj4 el a Jbladatoku|, a kó.ós hiatol alkalmardsában.

Somogli Róbert képvíselő a képvíselő-íesíiilel yilvli,los üIéséfől 1] ófakof elíóvozoft

Klíó Dénes: Énlekelné, htlgl,nósik kt;zségben mell r^i d pénzú1lesek bére.

Xíss Júnos Noúe polg.itmesíer: ]2() e Ft körül i)k d nelló béríik. De fie!:nézhetik
pontosan. Jaflslata. hogy- Kisstlé megbízúsi díiához iállllion hozzá a Kózóis hiNdta! 66'%-baú-
Ezí tolmácsolia a közós hil,atal.felé.

Kíss János Norbe oolgóMeslef: Ja|aslata. hogt a dolgozók J0 %4s illetnlé]4)kie!]észítését
Jlqodia el u rc\Ittlet A!ri. hog uAi e::cl cg-ctirt. kczfcnitauá,vljelezze.

Somlószőlő.l Ónklrmónyzat Képlisela;-tesíülete 5 igen szalazattal ellenszdlazat és
tartózkodús nélkúl meghozta az Lrlábbi határozatol_,

8/2015, ( I 15,1 sz. hllározat

Soll ószől ős Ónkormányzat Képfíselőlestülel e ú!ry dönt,
hog\ elto2adj,l _Sonlórú:,áthclyi Kozo, gn4urr6nr.rn,'
Hifaíal kózlisztviselőife tonatkozó
i l l e tmé ry ki e gé szí t é s l.
Felelős: Kíss János Ntlfbert polgárneslel
Ha!áridő: íolya atos

]0%-os

9.2./
Kiss Jáhos Norbeft polg.iímester: Tájékoztatja a kép.riselőles!ületel, hog; a Kolács
Elektronikával lblbonlj.] t1 szelződést és a tovóbbiakban az lplus-sal kbán szerzőclést kótni,
melyhez a későbbiekbe szol4óItalúak adatot, akkor lérjenek fissza az új szerződéve. Ók
ptobléma esetén egl óún belül megoldották a prcblémát 3500 Ft-os kiszóltási díjjal, és 2500
Ft-os óradíjjal.

A,i avas la!íal a testüleí eg)etért.

9.3,/
Kiss lános Notbeú polgáluestef: Felmelült a pfojekmenedzser részétől, hogt a
Somlószőlős bellerületi yír,endezése pátyázat kapcsán sziikséges lefihe egr' halálozat
meghozatala. Jalaslata, hog) a KD)P pályózat keretében indikátolként úllalt a kömyezeti
szemponlokat alkalmazása az eszközijh teffiékeh alapanyagok , szolgáltatások beszerzése
kapcsán pontoí rógzílsék határozari íormdbun is, hogl uz elerleges ellenőrzések kapcsán
l e gle n al át úmas ztó do kume ntóc i ó.

Soml(lszőlős Ónkormónyzat Képviselőlesti)leíe 5 ilen szalazattt1l ellenszavazat és
taltóZkodás nélkül meghozta az alábbi hatáfoz.]tot:



9/2015. ( I 15.) sL hatdrczat

Somlószőlős Önkotmúnyzat Képrisela;-testületc úg) dónt,
hogl túllalia, hog, KD)P-! ] ],'E-l]-20]1-00]1
.,Somlószőlős belterűleti tízrendezése " kapc,rá11 kófn!ezeti
szefipolltokat alkalmaz az eszközök, termékek,
alapanyagok, szolgállutások beszerzése kapcsán.
Felelős: Kiss.János Nolberí Pol4ál.fuesl er
Ilatór i dő : .fólyamatos

Kiss János Norbert polgáltllester a képl,iselő-testület hyíl\,ános íilését ] l óra 10 pelckol
bel,ekeszíette

(;;;,'k""
Kmí.

poIgámestef

/'//z,1
-<":'z/z,/_/,,. 

-

"Rerulés - Somlai Eszlet
aliecrző
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Szlotlliné iti Editla. |,,
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