
Suim: Ssz/ 74/2 /2016,

Jegvzőkönvv

KészüIt: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő+estületének 2()l6.január 2B-án 15 óra 30
perc kezdetlel megtartott nyilyános ülóséről,

Ülés helue: Solnlószőlős Polgármesterí Hivaíat Tárgyaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármcstct.
Somoq1liRóbert alpolgármesler
Balogh Tamás , Kató Dénes,
Vida Szabolcs kepviselők,
Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sar kadi Tiborné j e glzőkönywezető

Kató Péter a helyi Értéktár Bizottság elnöke

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss Jdnos Norbert oolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hog,, az 5
testületi taqból 5 fő megielent, az ülés határozatképes, azt megnyiíja. Javaslatol lesz az ülés
napirendjére.
Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szayazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1./ 12/2015, (V,29.) rendelet módosításáról (gllermekt édelnti gond. helyi szabályairól)
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgármester
2,/ A hivatali helyíségen kívül és a hivatali munkaidőn ívül történő házasságkótés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő : Kiss János Norbert pol4ármester
3./ Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott kóztisztviselők
illetménykigészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester .

1./ Roma Nemzetiségi Ónkormányzattal kötött eg/üttműkódési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
5,/ Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
6./ Vegles üglek
Előterj esztő : Kiss Jónos Norbert pol4ármester

- TOP -4-].-15 Egészségügli alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat
- ToP - 3. ]. ] - ] 5 Fenntartható települések közlekedése pályáZat
- Somlószőlős, Kossuth u, 96,100 és 162 lakóépület bontás tervezési munkálatai
- Somlószőlős belterületi 633 hrsz-ú ingatlan aegvásárlása
- Szeméttelep vásárlása (202/2 hrsz.)
- Meinczinger fele telek vásárlás
- Beszámoló az Ertélltár Bizottság 20I5. évi munkajáról
- Óvodai csatlakozás



- Szennyvízcsatornaberuházásról
- Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 20I5, évi munkajáról
- Busnárókléíesítéséről
- Polgárőr Egyesület beszámolója
- Tájékoztató a polgármester részéről átruhóztltt hatáskörben hozott dantéselo"ől

NAPIREND TÁRGYAL,LSA

1./ 12/20I5.(V29.) rendelet mótlosíttísáróI (glermekvédelmi goncl, hetyi szabályairóI)
Előterjes6tő: Kiss János Norbert polgármesíer

kiss Játlos Norbert polgdrmester: Ismerteti a rendelet tervezeteí,

Rendes- somlai Eszter aliegvző: Elmondjcl, hogl a rendelet módosítása vált szükségessé,
mivel a Somlószőlősi Ókológiai Szociális Szöyetkezet térítési díjat emelt az óvodai étkeztetést
illeíően.

kiss Iános Norbert polgármester: kéri a testület véleményét, javaslatát.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

Kiss János Norbert polgármesíer: Kéri, hogl aki a gyermekvédelmi gondoskoűs helyi
szabályairól szóló rendelet módosításával egletért, kezíenntartással jelezze.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő+estülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélktil meghozta az alábbi határozatot:

1/2016.(I. 29, ) rendelet

Somlószűős Önkormúnyzaí Kepviselő-
testüleíe a gyerme kvédelmi gondoskoilús helyi
szabályozásáról szóIó 12/2015.(V.29.)
ön kormányzati rendel et módosításáról,
( Rendelet a jegtzőkönyv melléklete,)

2./ A hivatali helyiségen kívüI és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének szabólyairól és díjairól szóIó rendelet megalkotdsa.
ElőterjesztŐ: Kiss János Norbert polgdrmesíer

Kiss Jőnos Norbert polgármester: Ismerleti a rendeleteí. Kéri a testület véleményét,
javaslatát,

Rencles-Somlai Eszter aliegvző: elmondja, hog,, az önkormányzat 2011-ben megalkotta
rendeletét a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezésének szabályairól. A házasságkatések létesítéséért fizetendő díjak mértékéről
azonban nem teljes ]rtjrűen rendelkezett, valamínt az anyaköry,ryezetőt díjazás illeti meg, amely
a Közös Hivatal költségvetését terheli meg, ígl szükséges az önkormányzati rendelet újbóli
megalkotása.



kérdés, hozzászólás nenl volt.

kiss Jóttos Norbert polgármester: kéri, hogl aki a rendeleí megalkotásával egyetért,
ké zfe nnt ar t á s s al j e I e zz e.

Sonlószőlős Önkormányzat Képvíselőtesmlete 5 igen szayazattal - ellenszavazat és
lartózkodás nélkal megalkotta a

2/2016.(II. 4.) rendelet

a hivatali helyiségen kívül és a hivatali
munkaidőn kívül íörténő há7asságkötések
engedéIyezésé nek szabályairól és díj airól.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./SomlÓvústÍrhelyi Közös Önkormdnyzati HivatalntíI íoglalkoztatott köztiszíviselők
iIletménykiegésxííésérőI szóló önkormányzati rentleIet,egalkotdsa.

kiss Júnos Norbert polgármester: Ismerteti a rendelel teryezetet,

Rendes- Somlai Eszíer aliegvző: Elmondja, hogl a Közös Ónkormányzati Hivatalnál
foglalkoztaíotl köztisztviselők illetménykiegészítésére szóló rendeletben lényeges változás
nincs, elŐző évben is 10 '% volt. Előző évben még közös testületi ülésen ez határozalíal yolt
elfogadva, de szükségessé válí, hog,, erről minden testület alkosson rendeletet,

Kiss János Norbert polgúrmester: Kéri a testület véleményét, javaslatát,

A tesíüIet részéről hozzászólás nem történl.

Kiss ldnos Norberí polgdrmester: Kéri. hogl aki
ké zfe nntar tás s al j el ezz e.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 5
tartózkoüs nélkijl megalkotta a:

a rendelet megalkotásálal eg/etért,

igen szavazatíal - ellenszavazat és

3/2016. ( IL 4.) rendelete

a Somlóvtisárhelyi Rö1ös Önkormtinyzati
Hivatalnál íoglalkoztatoa kijztisztviselők
iI letmé ny k ie g és zítés ér ői
(Rendelet a j eglzőkönyv melléklete.)

4./ Roma Nemzetiségi Ónkormányzattal kötött eglüttműködési megátlapodtís felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgúrmester

Kiss János Norbefl polgármester: Elmondja, hogl a Roma Nemzeíiségi Onkormányzattal
20l!-ben a jogszabályolcrlak megfelelő együttműködési megállapodás lett köíye, íg,, annak
tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. 20l6. január 3l-ig ezeket az eglüttműködési
megállapoűsokat felül kell vizsgálni, amely megtörtént, a megállapodás módosítása nem
szükséges.

A képviselő-testület a.iavaslattal eg)etért.
.)



Javasolja a Roma Nemzeíiségi Önkormányzaftal kotóít, felülvizsgált eglütíműködési
nlegállapodás efogadását. Kéri, hogy aki a.iavasloíl.ll egyetért, kézfennía ással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzal képviselő+estülete 5 igen szavazatíal, lartózkodás és
ellcnszavazat nólkü! ntcghozta az alábbi hatörozatot;

3/201 6.(I. 28) hűtdrozaí

Somlószőlős Község Ónklrnúnyzata a Sonllószőlősi Roma
Nemzetíségi Ónkornúnyzatlal a 20] 2. .február l3-án
megkötött és a 2ó/2012. (II.14.) sz. halározalával
jóváhaglcltt együtíműkódési megállapodást felülvizsgálta,
azt válíoztatások nélkal érvényben hagyja.
FeIelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20l6. január 3l,

5./ Belső elIenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgórmeste r

kiss Jdnos Norbert polgármester A Belső ellenőrzésí jelentéssel kapcsolatban elmondja,
hogl a vizsgálatkor feltárt hiányosságokat, észrevételeket a teryben foglaltak alapján
pótolíák, pótoljdk, Az Új szabályzatok elkészültek,tárgyi eszk)zök leltározása me4történt,
megvásárIásra került a kateszteri nyilvántartó program.

kérdés, hozzászólás nem volt.

kiss János Norberí polgórmesíer: kéri a belső ellenőrzési jeleníés és intézkedési terv
e lfo gadás ával e gyet ért, kézíenntart ás sal j e l ezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselőtestütete 5 igen szayazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil - meghozta az alábbi határozatot;

4 /2016.( I. 28 .) határozaí

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testüIete Úgl dant, hogy a belső ellenőrzési jelentést és az
intézkedési tervet elfugadja. (Az ellenőri jelentés és az
intézkedési íerv a jegyzőkOryn melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6./Vegles ügyek
Előterjes7tő: Kiss Júnos Norbert polgórmester

6. 1./ TOP -4-1.-1 5 Egésuégügli alapellátús infrastrukturális fejlesztése póIydzat
Kis János Norbert polg.írmester: Felkéri az aljeglző asszonyt a pólyázat ismertetésére,

Rendes - Somlai Eszter aliegvző: Elmondja, hogl rlz orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épüIetének felújítása pályázat Dobával közösen konzorciumban kerül benyújtásra. A
konzorciumi megállapodás aláírásra került Dobával. A pályázatot az ICON Hungary Kft



készíti. A pályázat l0l%o-ban támogatott, Az önkormátryzat kötelező plussz vállalása, hog, a
jelenleg helyettesítéssel megoldott védőnői szolgálatot ki kell váltani egl főállású védőnővel.

kiss János Norbert Dolgrírmester: kiegészítéskeppen elmonclia, hogl az önkormányzal a
maxímumra pályáz, várható kaltsége az önkormd,nyzaínak 100 e Ft összegű hatástanulmány,
ami az önkormányzatot lerheli, ezt akkor is ki kell fizetni ha nem nyer az önkornxányzat cl
pályázaton. 15 millió forintra pályáz Doba, 45 míllióra Sonlószőlős. Nyílászáró cserét,
szolgálati lakas kialakítása, belső épület felújítása, napenetgia, yalan,tint a tető cseréje lenne
a terv. A doktornőkkel felmérték azokat az eszközöket, amelyek cseréje, itl. új beszerzése
szükséges. Bízik a sikeres pályázatban.

Balogh Tamós : Egvetért a pályázat benyújlásáyat.

kiss Jtíttos Norbert polgórmester: kéri, hogy aki a pályázat benytijtásával eglért,
ké zfe nnt ar t ás s al j e l e zz e.

somlószőlős Ónkormónyzat képviselőtestülele 5 igen szavazattal - ellenszavazal és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbí határozatot:

5/20I6.( I. 28.) határozat

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képliselő-
testülete úg dönt, hog,l benytijtja pályázatát a ToP-4.1 ,-
l 5 Egé sz sé gügyi alapellátás infrastruktur áli s fej le sztés e
pályázatra a védőnői és az orvosi épütet felújítására . A
pályázat megírásával és a hatásíanulmány elkészítésével
megbízza ICON Hungary Kít. -t (székhely: }016
Budapest, Szent László tér 6. ) l00.000,-Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
páIyázat megvalósításóhoz knnzorciumi megállapodást
aláír ás ára Dob a Közs é g Onkormányzat álal,
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
me gállapodás, me gbízás aláírás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.2./ - TOP -3.1.1-15 Fenníartható települések köx,tekedése pályóxat
kiss lúnos Norbert polgármester: Elmondja, hogy somlószőlős, somlójenőve! szeretne
kanzorciumban pályázni kerékpárútra. Ez a páIyázat is önelő nélküli, 100 %-ban támogcltott.
Ismerteti az előterjesztés alapján a pályázatot, Elmondja, hog,, a 100-500 millió Ft-os
pályázatról van szó, a tervező Fehéruári András. A pályázatoí már megnyitottók. Javasolja a
pályázat benyújtását.

A képviselő-testület a ja|aslattcrl egletért,

kiss János Norberí polgórmester: kéri, hogl aki a pályázat benyújtásával eg,lért,
ke zfe nnt ar tá s s al j e l e z ze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestalek 5 igen szavazotlal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

6/2016.( I. 28.) határozat

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgl dant, hog,l benyújtja pályázatát a TOP-3,1.1-



15 Fenntartható települési közlekedésJbjleszlés re
,,Somlójenőt Somlószőlőssel összekötő kerélEárút címen.
A képviselő+esíület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat megvalósításához konzorciumi megállapodást
aláírására Somlójenő Község Ónkormányzatával.
A képviselőtestület .fblhatalmazza a polgármestert a
me gál l apo üs, me gb ízás aláír ás ár a.
Felelős: Kiss János Norberí polgármester
Határidő: folyamatos

6.3./ Somlós7őlős, Kossuth u. 96,100 és 162 lakóépület bontós íervezési nunkáIatai
kiss Jőttos Norbert polgdrmester: Elmondja, hogl az önkormónyzal megvásárolta a kossuth
u. 96, 100 és ]62 sz, alatti ingatlanokat. Az ingatlanon tél,ő épuletek lebontása szükségessé
váltak, ezért a bontással kapcsolatos engedélyezési eljárást szabó Dániel váltalkozó fogja
elvégezni. Ennek kóltsége a három ingatlan esetében ]20 e Ft. Az építészeti tervezés
lebonyolításáról ]<észült szerződést megtekintheti a képvíselő+estület. Javasolja a megbízási
szerződés megkötését. Kéri a testület véleményét, javaslatát,

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss láttos Norbert polgőrmester: Kéri, hogl aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással
:-l^--^

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszayazaí és
lartózkoüs nélbi.il , meghozía az alábbi határozalot:

7/2016.( I. 28.) határozat

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dant, hogl megbízza a Szabó Dániel egléni
vállalkozót (B330 Sümeg, Bem u. 9,)a Somlószőlős,
Kossulh u, l62. (1Shrsz.) 96. (95hrsz.) és 100. (97 hrsz.)
számon lévő ingatlanok teljes bontási engedélyeztetésével
bruttó 1 2 0. 000, -Ft ö s sze gben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.4,/ Somlószdlős belterületi 633 hrs7-ú ingaíian megvtísórlása
Kiss János Norbert lolgármester: A a 633 hrsz-ú ingatlan - volt pálinklfőző- megvásárlását
javasolja 500 e Ft ósszegben Bőhmné Mireider Gyöng)i-től. A terület 1065 m2, besorolása
kivett üzem. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

Kérdés, hozzászó]ás nem volt.

kiss rános Norbert polgármester: kéri, hogl aki a javaslatíal egrctérí, Mzfenntartassal
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazattal , ellenszavazat és
tartózkodás néIkül - meghozta az aldbbi hatúfozatot:

8/2016.( I. 28.) hatórozat

Somló szőlő s Köz s é g Ónkormányzatának Képvis elő-
6



testülete úgy dönt, hog,, megvósárolja a somlószőlősi 633
hrsz-u I065 m2 nag,lságú ingatlant 500.000,-Ft összegért
Bőhmné Mireidet. Gyöngyi 1lakcim:Ajka. Rcndcki u. 

:2.,1-

től.
Az önkormányzat a járulékos ügnédi és egyéb killtségek
me gtérítését vállalj a. A képviselő-testüleí .felhat almazza a
polgármesíert az adásvételi szerződés aláírására.
FeIelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.5/ Szeméttelep vásdrlása (202/2 hrsz")
Ki§s _Játtos Norbert polgtírmester: Elmondja, hog,, a ,,Kanóti' gödör (202/2 hrsz,)
tulajdonosával somlóvár Mezőgazdasági és szolgáltató szövetkezeűeí megegyezésre jutott
annak megvásárlása 350 e Ft+ ÁFA összegben, íg) a területet rendbe údja hoini az
önkormányzat. Javasolja az ingatlan megvásárlását.

A képvíselő+estület a javaslattal egletért.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete 5 igen szayazattal - e]Ienszayazat és
tartózkoűs nélhil - meghozta az alábbi határozatot:

1 0/201 6. (I. 28.) hatőrozűt

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testülete úgl dönt, hogt meg kívánja vásárolni a
somlószőlősi 62 1 /28hrsz-ú ingatlaní 1 00.000,-Ft összegért
Meiczinger Tamás Devecser, Peíőfi u. tér 5. szóm alatti

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete 5 igen szavazattal ellenszavazctt és
tartózkodás nélkíil - meghozta az alábbi határozatot:

9/20I6.( I. 28.) hatdrozaí

Somlószőlős Köaég Ónkormányzatának Képviselő-
testülete úgl dönt, hog,, megvásárolja a somlószőlősi
202/2 hrsz-ú 5331 m2 naglságú ingatlant 350.000,,Ft +
ÁFA összegért a Somlóvár Mezőgazdasági és Szolgáltató
Szövetkezettől (székhely: Noszlop, Sport tér 7, , kepviselő:
Csorba Andor)
Az ónkormányzat a járulékos ügnédi és egéb költségek
megtérítését vállalja. A képviselőlestület felhatalmazza a
pol4ármesíert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.6./ ,,Meinczinger ,, féle telek megvásárlósa
Kiqs János Norbert oolgármester: A telek a hegltiton talátható, építési területről van szó,
véleménye szerint ]00 e Ft-ért megvásároiható. Javasolja te§enek ajánlatot a telek
megvásárlására 100 e Ft értékben. Kéri a testület véleményét, jayaslatát.

A javaslattal a képviselőlestület egletért.



lakostól,
A képviselőlestület felhatrllmazza a polgármeslert az
1,ételi aj ánlaüa kapcsolaíos tárgynlások lefolytatására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Haíáridő: folyamatos

6.7./ Beszámoló az Érftktár bizottstíg 2015. évi munkájóróI
kiss Júnos Notbert polgdrmester: Fetkéri kaló péterí beszámolója megtartására.

Ka!é Péter értéktár bizotíság elnöke: Ismerteti az értéhár bízottság 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót. Elmondja, hogy kérí a katonai sírok rendbetételét a tavasz folyamán.
segítséget kér a rendezvényekhez lörténő eliutáshoz, valamint az értéktárnál léyő
me llé khelyís é g me gol dás át.

Kiss János Norbert polgármesíer: Megkiszöni a beszánlolót, javasolja annak elfogadásáí.

kérdés, hozzászólás nem voll.

somlószőlős onkormányzaí képviselőlestulete 5 igen szavazaítal ellenszavazat és
tartózkoüs nélkül meghozta az alábbi határozatot;

1I/2016,(I. 28. .) határozat

SomlószőIős Ónkormányzat Képviselőlestülete az
Ertéktár Bizottság 2015. évi munkájárót szóló beszámolót
elfogadja.
FeIelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

A képviselőtestüIet ülésére 16 órakor megérkezett Martonné vathy Hedvig a somlóvásárhelyi
Altaláno s Is kol a igazgat ój a.

6, 8./ Óvodai csatlakozás
kiss Jónos Norbert polgármesíer: A testület az elmúlt ülésen döntött az óvoda
csatlakozásáról a somlóvásárhelyi intézményhez. Ezen dantésuk eredményekepp az
intézményigazgató asszony szeretne pár szót szólni az intézményülcről, az iskola kiemelt
bemutalásával.

Martonné vatlü Hedvig: Látogatásának célja, hogl megköszönje azokat az adományokat,
eszközöket, térkepeket, amelyeket a Somlószőlősi Ónkarmányzattól kapotí az általános iskola
a tavasz folyamán, Leltár készült, ezeket ha szükség lesz rá, vissza fogiák szolgáltatni az
önkormányzatnak Tájékoztcttást ad az iskola működéséről, felszereltségéről, az ott íolyó
munkáról. Több esetben próbáltak nyitni somlószőlős feté, de elég zárt közösség, ígl az
óvoddval sem sikerült jó kapcsolatot kjalakítani, Több alkllommal hívták őket iskola
előkészítő foglalkozásra, ismerkedni az intézménnyel. Beszél eg,l új programról, ami eg,,
csoporlfoglalkozásról szól, ez a program Amerikában íródott. Fontos, hog,l a glerekeket
motiválják arra, hogy tanuljanak, erre vélenlénye szerint megfelelő pedagógus karral
rendelkeznek, Ahhoz, hog,, a glerekeket motiválják Somlóv-vel jutalmazzák, erre
rendszeresítettek egl boltot, ahol ezeket beválthatják. Ezeket a dolgokat adományból g,lűjtik
óssze, ceruza, tolkartó, cipő, pulóver stb. somlóv-ért megszervezték az ügleletet, amelyre
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folYamatosan jeleníkeznek a glerekek. Bemutatja az iskola tanulói által szerkesztett, lijságot,
amely minden hónapban megjelenik. Felajánlja, hog,, az iskola tanulói rendenényeken részt
vesznek. Tanoda beyezetését tervezik, ez pályázat útján lehetséges. Kérése a kepviselőlestüIet
felé, hogl lehetőségének fiiggvéttyében támogassák az általóntls iskolát, akar adomány
formájában.

kiss Jdnos Norbert polglirmester: Ígéreíet tesz arra, hogl látogatást fognak tenni a
s oml óvás árhe lyi ált a ] ános is kol áb an.

Marlonné Vathy Hedvig megköSzöní a részvételt, a képviselőlesíület nyilvános üléSéí 1ó óra
40 perckor elhagyta.

6. 9./Sze n nyv ízcs ato rn a be r uh ázás ró I
kiss Júnos Norbert polgdrmester: Elmondja, hogy szennyvízcsatorna pályázat a jelenlegi
tudásuk szerint csak 200 lakóegség feletti igényeh"e lesz kiírva, ezért 2000 fő feletti
agglomerációt kell létrehozni a pályázat benyújtásához. Ez azt jelenti, hog,l ha összeáll
somlószőlős somlóvásárhellyel és somlójenővel, akkor 2060 íő lesz. Az Ónkormányzat
rendelkezik szennyvíz tervekkel, de ezek régiek és nem engedélyesek, Ezek a tervek
használhatók, ezért a régi tervezővel felvette a kapcsolatoí, aki felajánlotta segítségét. A
szennyvíztisztító telep somlójenőben lenne. Határozni kell arról, hogl az önkormányzat
csatlakozik, a gesztor somlószőlős lenne. Javasolja, hogl döntsön a testület arról, hogl u
három településsel az agglomerációt létre kívánják hozni.

A képviselő,testület a javaslattal egletért.

somlószőlős onkormányzat képviselőlestülete 5 i4en szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozla az alábbi határozaíot:

12/2016.( I. 28) hatórozat

Somlószőlős Köaég Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgt dönt, hogl konzorciumra lép Somlóvásárhely
Ónkormányzatával és Somlójenő Ónkormányzatával
annak érdekében, hogy közös szennyllíz-csatorna hálózatot
hozzanak lére TOP pályázat keretében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgórmesterí a
s züksé ge s nyilotkozatok, me gállapodások atáír ásár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.10./Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2015, évi munkájáról
kiss János Norbert polgármesíer: Elmondja, hogy cseh Tiborné művelődésszervező az
ülésen más elfoglalxága miatt nem tud részt venni, ezért felolvassa a beszámolót. kéri a
beszámolóval kapcsolatban a testület észre!ételeit, javaslatait.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss János Norberí polgdrmester: Kéri, hogl aki a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkáj áról szóló beszámolót efo gadj a, kézfennlartással j elezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselő+estülete 5 igen szavazattal - ellensztnazat és
tartózkodás nélkiil - meghozta az alábbi határozatot:



13/2016.(I. 28.) hatdrozat

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlesíülete a
Művelődésí Ház és Könyvlár 2015, évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadia.
(A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamalos

6. I I./B uszváró k l étesítése
Kiss János Norbert polgdrmester: Elmondja, hog,l kb. 500 e Ft-os költségről van szó. Á
községben több buszváró felállítását tervezi : az arlézi kútnát, cr kisbottnál, a g)óglszertár
után és elvileg három darab kellene a hegykúthoz, l a kossuth utca eleiére. szemeteskukák
kihelyezése is folyamatban van. A 20] 4. évben már szó yolt a buszvárók felúiításáról, akkor a
Volánnal is felveíték a kapcsolatot és elktildték a tervüket a buszvárók kulső megjelenéséről,
hasznáIandó anyagokróI, akkor erre rábólintotíak

Kató Dénes: Véleménye szerint a heglkúthoz kettő buszváró elég.

Kiss János Norbert oolgúrmester: Á busnárók létesítésére kb 500 e Ft-ra lesz szükség, ehhez
kéri a testület dantését. Kéri, hogl aki ezzel egletért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélhil - meghozta az alábbi határozatot:

14/2016.(L 28 .) hgtározat

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete úg,l dant,
hogl a községben található busnárók és busnáró
helyekre új váróeglségeket létesít, mely
anyagszükségletére 500.000,-Ft -ot biztosít a 2016. évi
kaltségvetésből.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgáfmesíert a
szükséges eszközök, anyagok beszerzésére.
Felelős: Kiss János Norberí polgármester
Határidő: folyamatos

Berei Gábor polgárőr eglesület elnöke ]7 óra 20 perckor a testület nyilvános ülésére
megérkezett,

6. l 2./Polgárőr Eglesület beszámolója
Kiss lános Norbert polgármester: Felkéri a polgárőrség vezetőjét beszámolója megtartásdra.

Berei Gábor polgórőr ewesület elnöke: Elmondja, hogy amíóta megkapták az autót, azóía
többet teljesítenek szolgálatot. Az 50 e, illeve ]50 e Ft-os támogatást felhasználták, abból 50
e Ft-ot felhasználtak arra, hogl rossz a adóbevallásuk miatt a 10 e Ft-os bírságot
kieglenlítették. Ehhez 10 e Ft-os üzemanyag számla társult. A ]50 e Fros űmogatásból BB e
Ft,os telefondíj tartozás került kifizetésre. Több ízben keltett veszprémbe menni az autó
átvétele kapcsán, aZ autóba rtg/elmeztető jelzés lett vásárolva. Jelen pillanatban az eglesület
számláján l0 ezer párszáz forint van, saját költségén az autókötelező biztosításót rendezte. Á
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casco biztosítás folyamatban van. Az elszámolást papír alapon tnég nem hozta,
munkából jatt.

Kiss JÓnos Norbert polgármester: Casco biztosítós megléte előírás, ezt az MVH ellenőrizheti
js.

Bglogh Tamás: Kérdezi, hogl q 1an]í616 kartya hogy áll.

Berei Gdbor polgúrőr egvesüIet elnöke: A tankoló kárlya jelenleg nutlán áll.

Balogh Tamás: Kérdezi, hogy az hogl lehet?

Berei Gúbor polgórőr egvesüIet elnöke: Az úgl lehet, hog,l szolgálatol teljesítettek.

Balogh Tamás, Hányszor voltak szolgálatban, és kérdezi, hog1l az le lell-e jelentve a
rendőrség felé? Arról volt szó, hogl lejelenti és lekeri a pénzt. Jelen pillanatban hány km van
az autóban?

Berei Gábor polgdrőr egvesüleí elnöke: sokszor voltak szolgálatban, igen le lett jelentve
szolgálat. Jelenleg 1000 hn van az autóban.

Balogh Tamás: Óket az érdekli, hogy hány szolgálat yan lejelentve, ami után pénzjár vissza.

Berei Gábor polgárőr egvesüleí elnöke: Jelen pillanatban a Meglei polgárőr szövetség még
nem szólt vissza, hogl mi a helyzet. sajnos nem tudta a papírokat kinyomtatni, mert dolgozott,
de ajövő héten behozza az önkormónyzathoz.

Baloglt Tamús: VéIeménye szerint nagl baj van, ha két hónap alatt elfoglott 150 e Ft. Tudní
szeretnék, hogy a lejelentés alapján menyi pénzre számíthatnak.

Berei Gábor polgórőr egvesüIel elnöke, Ó nem ígért konkrét összeget arra yonatkozóan,
hogy mennyi pénzt fognak kapni. Elmondta azt is, hog) amint megkapja a meglétől a papírt
az önkormányzat lesz az első, akit tájékoztatni fog. Az autón van egl törés, ami jelen
pillanatban úgy áll, hog,l elyitte szervizbe, ahol azt mondta a szerelő, hog,, kb. 80000 Ft a kár
munkadífial együtt, de amíg a rendőrség nem szót, addig nem nyúlna hozzá, de ha
r a ga s z ko dnak hoz z á m e gc s inál t atj a.

kiss lános Norbe polgármester: A töréssel kapcsolatban nem ők ragaszkodnak hozzá,
hanem az MvH. ki kell jayíttaíni a horpadást. Adnak haladékot az írásos elszámolás
leadására.

Berei Gábor polgórőr egvesület elnöke: Jövő hét csütörtökön leadja az írásos anyagot.

kiss János Norberí oolgármester: A következő ülésig elhalasztja napirendi pont tárg,lalását.

6.13 ./ Tójékoztató a polgármester részérű útruhtizott hatáskörben hozott ilöntésekrű
Kiss János Norberí lolgdrmester: Felolvassa a tájékoztcltót. Kiegészíti, hogl szociális
céIzattal bérelni kívánják a Somlószőlős, Kossuth u. 439. szám alatti épületet Szőke Zoltán
Károlyíól bérleti díj nélkül, de vállalni kell , hog felújítják az épüleíet. Gondol itt a yillamos
energia hálózat felújítósára kb. ]20 e Ft összegben,előrefizeíős mérő felhelyezése, tisztasági
festésre stb. Á községben több olyan család van, kik lakhatásí nehézségekkel küzdenek, nekik
átntenni jelleggel helyet tudnának majd itt biztosítani minimális bérleti dfi ellenében. A
csttládsegítős halgy már most jelezte, hogl az egllik gondozott család pár hét múlva aluir
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igétlyry is venné az épülelet. Átldig,a a felújítással is meg kellene lenni. Á nehéz sorsú
családoknak ígp, tutlnának segíteni.

Á képl,iselő-testület részéről kérdés nem voh. Á táiékoztatóí a képl,iselő-teslüleí eglhmglilag
!udomásul vetle.

Kiss rrírros Noúert Dolqdrn e§ter: J(rl,asolja a Som!ószőIős, Kossulh tt. 19. szám alatri
irlgdtan bérlésél..felújítúsára 300 e F1-ot elkiilönííeni,
somlószőlős onkormányzat képliselő-testüIete 5 igen szalazaííal - ellenszavctzal és
tartózladús nélkiil - meghozlcr az a!ábbi határozalot:

15/2016.(I. 28 .l hatúrozat

Sonl ószől ős ()nkornlányzat Képt i s el ő-tesíiilel e tig, 1]i111,

hogt bérbe Hvánja venni rl Sotnlószőlős. Kossuth u, 49 .

szám alaft ( 380 hrsz.) találhaíó ingallanl Szőke Zottán
Károly 1anlja neve: Rosta lda, lakcím: 8316 Gógát|f(l
l/asúl u. 57. ) _tól 2016. _február 5.-lól 20I8..ianuár 3I-ig
lorló időszakban a.felújítási és óllagllegóvási nlunkálatok
elvégzésért cserébe.
Á.felújítósi munkálatokra 300 e Ft-ot bizlosíl a 20]6. évi
kölíség,elésbőI.
A képviselő-testület ,/éIhatalnuzzu a pol4ármeslert a a
bérleti szerződés aláírásra. a fellijííáshoz sziikséges
anyago k b e sze r z é s é r e, m unkál at ok tn e gr e n d e I é s é re.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: ,fdyamatos

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyih,ános ülését ]7 óra 40 perckor
berekeszle!te-
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