
Szám: 20- 21 /2015.

Jeevzőkönvv

Készült: Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestületének 2015. október 28. -án ]5 órai
kezdettel me gtartott nyilvános üléséről

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglató

Jelen vunnak: Kiss János Norbert polgármester
Somog,,i Róbert alpolgármester,
Balogh Tamás
Kató Dénes képviselők

.Rendes - Somlai Eszter aljeglző
S ar kadi Tib orné j e g1,1z ők)nyvv e z ető

Távolmaradósát előre jelezte: Vida Szabolcs képviselő

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

KÍss Jdnos Norbert polgúrmester: Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hog,, az 5 testületi
tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatl*lpes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hog aki a napirendi ponttal eg,letért,
ké zfe nnt ar t á s s al j e l e z z e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélktjl - az alábbi napirendetfogadja el:
l./ Juhfark Nyár kiadvány támogatásáról
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norb ert pol gárme ster
2,/ Kömilágítás korszerűsítése pályázatról
Előterj e s ztő : Kis s János Norbert pol gárme ster
3./Szociális étkeztetésről
El őterj e sztő : Kis s Jáno s Norbert pol gárme st er
4. / Közme ghall gat ás i dőpontj ár ól
Előterj e sztő : Kis s Jóno s Norb ert pol gárme ster
5./ A családsegítés és a glermekjóléti szolg. ellátásánakfelülvizsgálata
Előterj e s ztő : Kis s Jáno s Norbert pol gárme ster

NA PI RE N D rÁn e vluí,s,l :

1./ Juhfark Nyár kíadvány támogatásáróI
Előterj esztő: Kiss János Norbert po lgdrmester

Kiss Jdnos Norbert polgúrmester: Ismerteti
lakosságszám alapján 100,-Ft/íő hozzájárulást
Javasolj a a támogatás odaítélését,

az Eglesület kérelmét, mely alapján
kérnek a programfüzet megjelentetésért.



A testület a javaslattal eg,,etért. Kérdés nem volt.

Kiss Júnos Norbert polgármester: Kéri, hogl aki
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

a javaslatával eg,letért, kézfenntartással

igen szavazattal - ellenszavazat és

87 /2015. (X. 28.| hattirozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testÜlete Úg1,, dönt, hogy a Somló és Környéke Borút
Egllesületet (képviselő: Simon János, székhely: Devecser,
Petőfi tér 5.) 69.000,- Ft-tal támagaíja a juhfark-nyár
c ímű pr o gr amfuz e t elké s z íté s e ér de kéb en.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

2./ Kö zvíl dgítás ko rs zer űsítés e p úly ázatró l
E lőterj esztő: Kis s rános Norbert p olgármester

Kiss JÚnos Norbert polgármester: Ismerteti a közvilágítós energetikai átalakításáról szóló a
jövőben kiírásra kerülő KHEOP pályázati tervezet kereteit. A pályázat valószínűleg december
kr;ral fog megjelenni, ahhoz hogt akkor sikeresen pályázzanak, szülrséges előkészülni,
Szülaéges megterveztetni az energetikai átlakást, valamint szeretné ha pályázatíró cég
végezné a kapcsolódó munkálatokat is. Nem gondol most nagl összegre, mert véleménye
szerint a mai világban sikerdíjért kell dolgozni eg,l pályázatíró cégekben. Az előzetes
munkálatokkal 25 -25 ezer forint összegben szeretné megbízni az ILST-Hungary Kft+ a
tervezés tekintetében ,a pályázat írás tekintetében pedig a BMR Kalkuláció Kftt. Egl vállalás
szükséges, hog1l a pályázatot tényleg e két céggel végeztetjük et. A pályázat eredményeként a
knzvilágítás olcsóbbó és korszerűbbé válna.

A testület a javaslattal egyetért. Kérdés nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Javasolja a ket cég fent említett munkálatokkal való
megbízását 25-25 ezer forint összegben és vállalást megtenni. Kéri, hogl aki a javaslatával
e gletért, kezfenntartás s al j elezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodós nélkül meghozta az alábbi határozatot:

88 /2015. (X. 28.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormdnyzatának Képviselő-
testülete Úg,l dönt, megbízza a jövőben kiírásra kerülő
könilágítás energetikai ótalokítás pályázat
pályázatírásával a BMR Kalkuláció Kít-t 25.000,-Ft
összegben (] 133 Budapest, Vás u. 9. , adószám:
22971342-22-4]), a tervezési - felmérési munkálatokkal
pedig az ILST-Hungary Kít-t 25.000,-Ft összegben( 6100
Kiskunfeleglháza, Kalmár József u. 20/a.)



A Képviselő-testezett vállalja, hogy a pályázat
benyújtása és megvalósítása során eglüttműködik a két
céggel.
A klpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződések megkOtésére, aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

3./Szociólis étkeztetésrű
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Ismerteti (t Veszprém Megllei Kormányhivatal
ellenőrzésének eredményét. Az ellenőrzés a szalcrnai program tekintetében tárt fet
hiányosságokat, Íg1l a szalmai programot szülaéges módosítani az előterjesztésben foglaltak
szerint. Valamint a szociális szövetkezet beindította az étkezőt, ígt ésszerűen a Kocsi Miklós
vállalkozóval katatt megállapodás felmondásra került, hogy ezen túl a szövetkezet biztosítsa a
szociális étkeztetés., Javasolja az ellenőrzési jelentés, a módosított szakrnai program és a
rendelet módosítás elfu gadását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki rendelet tervezet
ké zfe nnt ar t ás s al j e l e zz e,

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózkodás néllq;l megalkotta az alábbi rendeletet:

elfo gadás ával egyetért,

ellenszavazat és

15/2015. ( XI. 29.I rendelet

egJles szocíális ellútúsok szabdlyoztísáról szóló
2/2015.(II.16.) önkormúnyzatí rendelet
módosításdróL
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Kiss Júnos Norbert polgármester: Kéri, hog1,, aki az elhangzott javaslattal egletért,
ke zfennt artá s s al j e l e z z e.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

89/2aI5. (X. 28.I határozat

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tig,, dönt, a szociális étkeztetés ellenőrzéséről szóló
VES/001/00593-]]/2015. számú jelentést és szakértői
véleményt elfugadja. (A szakértői vélemény a jeglzőkönyv
melléklete.)
A szociális étkeztetés szalcrnai programját módosítja. (A
m ó do s ít o tt s z alcrn ai pro gr am a j e g,l z ő ka nyv m el l é kl e t e. )
A kepvis el ő-te stül etül felhatalmazza a pol gárme stert, ho gl
a szociális és g,,ermekétkeztetés tekintetében szerződést



kössön annak ellátására a somlószőlősi szociális
Ókol ó gtai Szövetkezettel.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

4. /Kö zme g h a ll g at á s i d őp ontj ór ó l
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgármester: Az elmúlt évben december legelső héten volt a
közmeghallgatás , úg,l gondolja ez idén is jó időpont ,leglen 3.-a. Időben el kell dönteni, hog3l
a rendőrséget és a lakkosságot is megfelelőképp értesíteni tudják,

A testület a javaslattal egyetért. Kérdés nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Javasolja a december 2.-ai nap elfogadásót. Kéri, hogl aki a
j av a s l at áv al e gl e t é r t, ké zfe nnt ar t á s s al j e l e z z e,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélla;l meghozta az alábbi határozatot:

90 /2015. (X. 28.t határo4at

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgl dönt, a közmeghallgatást 20]5. december 3.-
ára tűzi ki .

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

5./ A cs aláds e gítés é s a g1l ermekj ó léti s zolg. elldtús ún ak felüluia g dlata
Előterj esztő: Kis s Jdnos Norbert polgármester

KÍss JÚnos Norbert nolgármester: Ismerteti az előterjesztést, javasolja a határozat
meghozatalát.

A testület a javaslattal egletért. Kérdés nem volt,

Kiss János Norbert polgúrmester: Kéri, hogl aki a javaslatával egtetért, kézfenntartással
jelezze,
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

91/2015. (X. 28.) határozat

1. Somlószőlős Kazség Onkormányzatának Képviselő-
testülete a kötelezően ellátandó családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat ellátási módját, szervezeti kereteit
felalvizsgálta.
2. Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a 2016. január ]-től
hatályos törvényi vóltozások miatt a Somlóvásárhelyi



Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti
település (Somlóvásárhely) biztosítja a szolgáltatást a
k) zös hivatalhoz tartozó val amennyi t elepülé s en.
3. Somlószőlős Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy szervezési és könetítési
kötelezettsége lesz a család- és glermekjóléti
s z ol gált atáshoz való hozzáj utás b an.
4. A Képviselőiestület felhatalmazza a polgármestert,
hogl afenti döntésről értesítse a Somló-karnyéki Többcélú
Kistérségi Társulásr.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: ]-3.azonnal

4. 2015. november ]0.

Kiss János polgármester a kepviselőlestület nyilvános ütését ] 5 óra 45 perckor berekesztette.
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