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Jegvzőkönvv

KészÜIí: Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestületének 2015, július 22 -én 8 órai
ke z de tt el me gt ar t ott nyi lv áno s r endkívül i üt é s ér ől

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárg1,,aló

JeIen vunnak: Kiss János Norbert polgármester
Somog,ti Róbert alpolgármester,
Balogh Tamás
Kató Dénes képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tib orné j e gllzőkönyvvezető

Tá1,olnruradását előre jelezte: Vida Szabolcs képvisel(í

Lakosság részéről megielent; O.fő

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megátlapítja, hogl az 5
testületi tagból 4 JŐ megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tes, az ülés
naPirendjére. A rendkívüli ülés telefonon történő összehívását a napirendi pontban való
sürgős dantési kényszer indokolta.

Kiss János Norbert polgármester:
ké zfe nnt ar t ás s al j e l e z z e.

Kéri, hog aki a napirendi ponttal eg,letért,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:
1./ Vis maior pályázati összeg módosításáról
Előterj e s ztő : Kis s Jáno s Norb ert pol gárme ster

NAPI RE ND rÁ ne vllli s.e :

I./ Vis maior pdlyázati összeg módosításáról
Előterj esztő: Kiss János Norbert polgúrmesíer

kiss János Norbert polgúrmester: Ismerteti, hog,, a szakértői véleményében elszámolták a
2333. hrsz-hoz tartozó felújítási összeget, A pályázat végösszege 2I.250.g]0,-Ft -ról
20.527,0]0,-Ft -ra módosul, az önerő lecsökken 2 052 7]0,-Ft - ra . Javasolja határozatba
foglalni ezt ,valamint hiánypótlásban kérte a Mr{K, hogl nyilatkozzn a képiiselő-testület ,

hogy vállalja a károsodott, katelező feladatot ellátó építményelcre az értékkövető biztosítás
megldtését. Ez csak eg1l nyilatkozat, mivel úgysem lehet rá biztosítást kötni, erről már
papírjuk is van.

kérdés, hozzászólás nem volt.



Kiss Júnos Norbert polgármester: Kéri, hogy aki
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 4
tartózkodás néllcUl meghozta az alábbi határozatot:

a .fa,*aslaláyal egyeíét,t, kélbnníartással

igen szavazaííul ellenszal,azaí és

65/2015. ( VII. 22.I hatúrozaí

Sonilószőlő,s K()zség Ónkortnányzqtának Képl,iselő-íe,sít|ilete úgy- ctt;nt,
hogj, az 51/201 5. r. 28.1 szánni határozatának 1. pontjál a
kóvet e z(í képp módosít.f a ;

1. A kúresemény Jbrrásósszetéíele ;

saiát.forrá,c: 2 052 710,-Fí 10%
egyéb.forrás : 0,-Ft 0%
tlis maior támogatási igény: 18 471 300,-Ft 90%
.források összesen; 20 527 010,-Ft 1()0%

A haíározat a következő 1 l, pontíal egészül ki;
1l, A képlliselő-íestijlel vállalja a károsodoíí, kötelező feladalot
elldtó építményekre az értékkövet(i biztosítás megköt ését.

A 63/20l5. UIL 3.) számú határozatáí visszavonja,
A határozctt íöbbi pontja válíozatlan marad.
Felelős. Kiss János polgárnlesíer
Hat ár i dő. .fo l.v a nl at o s

Kiss János polgármester a képviselőlestület nyilvános rendkívüli ütését 8 óra 10 perckor
berekesztette.
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