Saím:20-7 /2015.

Jeevzőkönvv
Készült: Somlószőlős Önkorn,únyzal Képviselőtestületének 2015. március
kezdetlel negtartott nyilvános ütésérőt.

9

-én ]3

órai

Ütés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgtaló

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgármester
Somoglli Róbert
alpolgármester
Kató Dénes
képviselő

Rendes - Soltllai Eszter aljegyző
Sar kadi Tiborn é j e glző könywezet ő

Távolmaradásukat előre jelezték: Balogh Tamás és vida szabolcs képviselők
Lakosság részéről megielent: 0fő
Kiss -János .N?rberí Dolgdrmester: Köszönti a megieleníeket. Megállapítja, hogl az 5
teslületi tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatkepű, azt megnyitja. Javaila,tot tesi az ülés
napirendjére. Kéri, hopy aki a napirendi ponttal egletért, kézfeintartássaI jelezze.
Soml.ólző!ős Önkormányzat Képviselő-testütete 3 igen szavazattal
- ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

]./A településí ingatlanok és k. tisztántartásáról
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
2 / A 2/2015. (II. 16.) ö. r. módosításáról (az egles szociális ellátások
sz,)
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
3./ Az avar és kerti hulladék ny, égetéséről
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
1./ A mezei őrszolgálat létesítésérőlés m.
Előadó: Kiss János Norbert polgármestet
5./ Folyékony szennyvíz szállításáról
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
6. /Törllénye s s égi
felhív ás me gtár gyalás a
Előadó: Kiss János Norbert polgármcster
-.'Oyodai 20l5. évi beiratasróI
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
8, /Borút E g,,es üI et e l sz ámolás a
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
9./Ovoda pályázat
Előadó: Kiss János Norbert polgármester
10./ Bakonykarszt Zrt. vagtonértékelésés gördülő
fejlesztési ütemterve
Előadó: Kiss János Norbert polgórmester
1 L/ Gyermeketkeztetésről

-__,-,/

Előadó: Kiss János Norbert polgármester
1

2./NKA pályázat benyújtásáról

Előadó: Kiss János Norbert polgármester

NAPI REND

rÁnevlt-lisl

:

1./A telepüIési ingatlanok és k, tisztúntűrtásáról
Előadő: Kiss Jónos Norbert polgármesíer

Kiss :Iános Norbert Dolpdrme§íer: Ismerteti az előterjesztést. Az elmúl ülésen már tárglalta a
testÜlet a teryezetet, de akkor még nem érkezett meg a Közép-clunántúli Környezetvéielmi és
Ternúszetvédelmi Felüg,,előség véleményezése.Javasolja aniak etfogadását.
kérdés,hozzászólás nem volt.
I{i.ss_ Júnos Norbert polgúrmester:
kézfe nnt ar t á s s al j e l e zz e.

Kéri, hogy aki rendelet tervezel elfogadásával egletért,

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete

tartózkadás nélktil megalkotta az alábbi rendeletet:

3

igen szavazattal ellenszavazat

és

4/2015. ( III10.) rendelet

a íelepüIési ingatlanok és a

tartdsóról.
( A rendelet

2./

A 2/2015. QI.

a

közterületek

tisztlín

jegyzőkönyv melléktete,)

16,) ö. r. módosíttísárót (az egles s7ociális etláttísok sz,)

Előadó: Kiss Jónos Norbert polgdrmester

Norbert nolgármester: Ismerteti az előterjesztést. A módosítást indokolja a
hatékonyabb üglintézéslehetővé tétele, valamin rlz étkezéstbiztosító Resti Vendégtő áttal közölt
árváltozás, melyet április 01. nappat kíván bevezetni.
I{iss.. Jóno.s.

kérdés,hozzászólás nem volt,
{i§s- János ,Norbert oolgármester: Kéri, hogl aki rendelet tervezet elfugadásával egletért,
kézfennt ar t á

s s al

j e l e zze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

3

igen szavazattal

-

ellenszavazat és

5/2015. ( III.10.) renilelet

egles szociális elldtósok szabdlyo7ásáról s7óló
2/2015.(II.]6.) önkormányzati rendelet
módosítdsáról.
( Rendelet a jegtzőkönyv melléklete)

./

Az avar és kerti hulladék ny, égetésérőI
Előadó: Kiss Iános Norbert polgtírmesler
3./

I{iss !ános Norberí polgármester: Isnxerteti az előteriesztést. Amennyiben van nlódosító
.iavaslat, azzal mosl éLienek. A cél a Somló-heg,, körüli egységes rendelkezés megteremlése volt,
ennek szellemében letí mindenhol az adotí napolg"a betezetve az égetéslehetősége.
kérdés,hozzászólás nem volt.

János Norbert Polgtírmester: Kéri, hogl aki rendeler len,ezet elíogadásával egletért,
s s a l j e l e z z e.
somlószőlős Önkormányzat képviselő+estülele 3 igen szavazattal
- e]lenszavazaí és
I{iss-

kézfe nnt ar t á

tartózkot]ós nélkal megalkotta az alábbi rendclctet;
6/2015.

(

III.12.) rendelet

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérőI
A rendeleí a jegy1,őkönyv melléklete.)

(

4./ A mezei őrszolgdlaí létesííéséről
és m.
Előadó: Kiss János Norbert polgórmesíer

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az elmúl üléseken már döntöttek
a tárglkörben, aláírták Doba knzséggel a megállapodást a
fenntartásról, de még szükséges ctz
e l őterj e sztésbe n
Jó glalt da nft se k meghozat ala.
kérdés,hozzászólós nem volt.
I(iss- János Nor,berí Poleúrmester: Ismerleti
kézfenntartással j elezze.

a határozat terlezetet, aki elfugadásával

somlószőlős Ónkormányzaí képviselőtestülete 3 igen
tartózkoüs nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
26/2015.

(

sza|azattal

ellenszayazat és

III. 9) határozat

Somlószőlős közsé g Onkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

].

mezőőri feladatok e]látására vonatkozóan

napjával mezei őrszolgálatot hoz létre.

2015.03.01.

2.

Somlószőlős község kózigazgatási területén a mezei
őrszolgálati feladatok ellátására l fő mezőőr kerül alkalmazásra
a Doba község önkormányzatával kotött eglüttműködéSi
me gál lapodásban fo gl alt ak alapj án,
3. a mezőőri szolgálat műkadéshez nem kíván a íötclhasználóktól
mezőőri járulékot szedni, a szolgálar nűkadtsi költsé4eií az
önkormányzaí lliseli beépínea 201 5. évi köttségvetésébe.
1. a mezei őrszolgálat szolgálati szabályzatát 20]5.03.01 nappal
elfugadja.

5. a mezei

őrszolgálaí á]tal őrzendő lerület nag)sága:

]5.764.3335 ha

egyetért,

6, felkeri az aljegyzőt a nyílvánlartásba vételi eljárás

megindítására.

.felhatalmazza a polgármesterí, hogl az illetékes rendvédelmi
szerwel eg))ütíműködési megállapodást írjon alá.
Felelős: Kiss János Norberl polgármesteri,
7.

Re nde s -Somlai Eszt er alj e glző
Határ idő : _folyatnatos

I{iss- Jdnos Norbert Polgármester:
kézfenntar tás s al j el ezze.

Kéri, hogl aki rendelet tervezet elfogadásával egletért,

somlószőlős Önkormányzat képviselő+estülete
tartózkodás nélkal megalkotta az alábbi rendeletet;
7/2015.

(

3

igen szavazatlal

-

ellenszavazat és

IIL|2.) rendelet

a mezei őrszolgáIat léíesűésérdl
és működésérőL
A rendelet a jegyzőkönyv meItéklete.)

(

5./ Folyékony szennlvíz szlil l íttísdrról
Előadó: Kiss János Norbert polgármester

Kiss lőnos Norbert oolgármester: Ismerteti az előterjeszlést,
kérdés,hozzászólás nem volt.
Fiss_

János Norbert oolgármester: Ismerteti a határozat tervezetel, aki efogaclásával egyetért,

kézfe nntar t á

ss

aI

j

e l e z ze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 3 igen
tartózkodás nélhil , meghozta az alábbi határozatot;
27/20 l 5.

(

II I.

n

szavazattal

ellenszavazat és

hafuírozat

Somlószőlős Község Onkarmányzat Képviselő-testülete
úgl dönt, hogy a 113/2014 (XI. 12.) számú határozatot a
megbízás időtartama tekintetében módosítja, azt 2025.
március 31.-ben állapítja meg,

A határozat többi részre változatlan marad.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal
I{i.ss_ Jdnos. Norbert oolgármester:
kézfe nnt ar t ás s al j e l e z ze.

Kéri, hog,, aki rendelet tervezet elíogadásával egletért,

3

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet;
8/201 5 (III.1 2.)

igen szavazattal

rentlelet

a nem közművel összegyűjtött

háztartási

-

ellenszavazat és

szennyvíz összegyűjtésére, elsztillíttísóra
l he lyezéséreirdny

uló köazo Igtíltatásrót.
( Rendelet a jeglzőkönyv meltéklete)

e

6./T ö rv ény e s s ég i fe l h ív tís me g t ti rgy

a I ás

és

a

Előttdó: Kiss János Norbert polgórmester
Jánqs Norbert polgármester: Az elmúlíülésen megtárgyalla a íestület a Veszprém Meglei
erednti.ényekepp módosítou; képvisetők
tiszteletdíjára vonatkozó rendeletét. Azonban szükséges egl határozat a törvényességi
.felhívás
nlegtárglalásról, elfogadásról is, melyet kér, most hozzanak meg.
E_jss

kornlányhivatal tórvényességi észrevételét,mely

Kérdés. hozzászólá.s nem lörté nt.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete

3

tartózkodás nélkül - meghozía az alábbi határozatol;

igen szavazaílal

-

ellenszavazal és

28/20I 5. ( III. 9.) hatdrozaí

]. Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselőlestülete
a Veszprénl Megyei Kormányhivatal törvényességi

fe l hív á s át m e gt ár glrll t a, az ab

b an

.fo

gl al t akktll

e

gle

t é r t,

2. Á felhívás a törvénysértés megszüntetésére irányult
Maglarország helyi önkornúnyzatairól szóló 20]1. évi
CIXXWX törvény 33.§-a alapján,
3. A Képviselő-íestülel kötelezettsé4et vállal, hog a

rendeletet a megadott határidőig megalkotja.

Felelős. Kiss Jdnos Norbert polgármesler,
Rende s -Somlai Eszt er alj e g,,ző

Határidő: 20] 5. március 23.

7./Óvodai 2015. évi beíratásról
EIőadó: Kiss Jtinos Norbert polgármester

[iss ,I4no§ Norbert Polgármester: Megbeszélte az óvodavezető asszonnyal Czvetkó Lászlóné
piroskával a nemzeti köznevelésről szóló törvény
szerint, hogy a legmógrebőbb időponí az
óvodai beíratásra április 20-21 között lenne. véleménye
figyőtembeletűével ezen iáőpontot
j avas o lj a a határ ozatb an me gj elö lni.
kérdés,hozzászólás nem volt,

kiss Jinqs, Norbert polgdrmesler: Ismerteti a határozat lervezetet. kéri aki elfogaclásával
glet ért, kézfenntartás sal j elezze.

e

somlószőlős onkormányzat képviselőlestülete 3 igen szavazattal
tartózkoűs nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

-

ellenszavazat és

somlószőlős Önkormányzat képviselőtestüleíe
tartózkodú.s

nélktil mcghozta

3

az alábhi határozatot:

igen szavazatlal

-

ellenszayazal és

29/20I5. ( IIl. 9.) hattiroznt

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő-testülete
úgi dónt, hogl a nemzeli köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. nrvény 83.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a
2015/2016 nevelési éyre a beiraíkozás időpontját
2015. áprílis 20 (hétJij) 8 órától l6 óráig és
20l5, április 21 (kedd) 8 órátóI I6 óráig
;

időpontokra határozza meg.

A

képviselőlestület

a

2015/20]6 nevelési évben a

szervezhető csoportok szómát t -ben áltapítja meg.

A

képviselő+eslület felkéri a polgármesteft, hogy
hirdetmény közzétéíelél,elkezdeményezze a fenntartásában
nlűködő óvoda honlapján és a helyben szokásos módon
be íratás időpuntját.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester,
Hatóridő: folyamatos

8./B or út Egles ület el számo ldsa
EIőadó: Kiss Jőnos Norbert polgármester

Kiss Júnos Norberí polgórmester: Ismerteli az Eg)esület elszámolását. Javasolja azt el.f.ogadni.
kérdés,hozzászólás nem volt,
[iss !!ín8.-s..Nor-bert oolgármester: Kéri aki javaslaíával egyetért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselőtestülete 3 igei szavazatta] ellenszavazat
tartózkodás

nélkiil meghozta

az alábbi határozatot;
3

0/20 l 5. ( I I I. 9.)

h

atd

és

rozat

Somlószőlős Közs ég Ükormányzata Képvis elő-te stül et e
úgl dönt, hogl a Somló és Karnyéke Borút Eg)esület
elszámolását az önkormányzat által nyújtott 2014. évi
támogatásról efogadja. (A beszámoló a jeg,,zőkany,

mellékIele,)

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatrjridő: folyamatos

9./Óvoda pályázat
Előadó: Kiss János Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norlert polgármester: Pályázati kiírás érkezett óvodai kapacitás bővítéssel
kapcsolatban. Úi építésreOS"Zo-os támőgotast inlenzitással lehet számolni új
férőhelyenként
2,2 millió íorint összeggel. Ehhez szükséges a szomszédos telek megvásárlása, mely a

9,10,11,12, hrsz-on fekszik, melyre 800 e Ft-os ajánlatoí tehetnének véleményeszerint.
Javasolja benyújtani a pályázcttotí} millió forint ósszegre, melyhez ntaxímálisan 3,5 millió
forintot biztosÍtsanak. elképzeléseszerint a jelenleg működő óvoda melletti telken kapna helyet
egl Új komPlexunl , két csoportszobás óvodával, megfetelő mellékhelységekkel, téfkövezett fedett íerasz résszel, valamint eselleg bölcsödei férőhelyet is biztosítana. Valamint .javasolja a
tentezéssel megbízní maximum 2{l0 e Ft összegben 80000,-Ft/m2 tervezési r)íjértSebestyén
Géza tervezőt.

A testület részérőlhozzászólás nem történt.

kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Javasolja a pályázat benyújtását 50 millió forintra és az
önerő bíztosítását 3,5 millió forint tekintetében új ólod építésére.kéri aki a javaslaía
efogadásával egletért, kézfenntartással j eIezze.
somlószőlős Ónkormányzaí képviselőlestülete 3 igen szayazaítal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot;
3 1/201

5. (III. 9.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselőlestülete úgt
dant, hogl benyújtja pályázatát az óyodai kapacitásbővítést
célzó beruházások támogatására mindösszesen 50.000.000 ,- Ft
összegre , melyhez 3,5 millió forint önerőt biztosít.

A

s ze

testület felhatalmazza

rződé s ek,

me

a

polgármesterl

gbízás ok aláírásár a.

a

szükséges

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

kiss lános Norberí polgármester: Javasolja a tervezési munkákkat sebestyén Géza íerező
megbízását, Kéri aki ajavaslata elfogaüsával egletért, kézfenntartással jelezze,
somlószőlős Önkormányzat képviselő+estülete 3 igen szayazaítal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatol:

32/2015. (III. 9.) hatúrozat

Somlószőlős Község Ónkormdnyzat Képviselőlestülete úg,l
dant, hogl megbízza új építésűóvoda tervezésével Sebestyén
Géza lervezető 8.000,-Ft / m2 árét, maximulll 200.000,-Ft
összegben,

A

testülel felhatalmazza

s zerződé s

e

a

polgármestert

k, me gbízás ok aláírás ára,

a

szükséges

Felelős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő: folyamatos

Kiss lános Norbert polgórmester: Javasolja a somlószőlősi 9,]0,11,12, hrsz-ú telkeket
megvásárolni mindösszesen 800 e Ft összegérl Szentmiklóssy Inlre-től. Kéri, aki javaslatával
g)etért, kézíe nntar íás s al j elezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélhil - meghozta az rl]ábbi határozatoí:

7

33/2015. (III. 9.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő+estülete úg,,
dönt, hopy kifejezi vételi szándékat Szentmiklóssv Imre
(szül:Cetldömölk, 1956.]0.04.) Szőc, Hatúrvölgyi lakis
felé a
tulaidonát képező somlószőlősi 9,]0,11,12 hrsz-ú területek
kapc s á n míndö s sze s en 8 00. 00 0, F l ö s sz e gben.
A képviselő- testülel a útel járulékas kaltséget vállalja.
A testület felhatalnlazza a polgármesterl a szükséges
-

nyilrltktlzatok, szerződések aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

10./ Bakonykarszt

Zrt. vagyonértéketésés gördülő fejlesztési ütemterve
EIőadó: Kiss rános Norberí polgdrmester
Kiss Jdnos Norbert Dolgármester: Ismertelí a Bakonykarszt Zrl. előterjesztését.

kérdés,hozzászólás nem volt.
Ifi§s.

János Norbert polgdrmesíer: kéri aki a határozatjavaslatok efogadásával egletért,

kézfe nnt ar t ó s s al j

e l e zz

e.

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete

3

tarlózkodás nélkül - meghozta az alóbbi határozatot;

igen szavazattal

-

ellenszavazat és

34/2015. OII. 9.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzata Képviselőle stülete, mint a
1 ] -2 5 7 7 9- 1 -001-0 l - 1 1 MEKH kóddal rendelkező 10. sorszámú
Somlószőlős, Doba, C)roszi, Borszörcsök ivóvízellátó viziközműrendszer Ellátásáért Felelőse, megíárgyalta a víziközműrendszer vagyonértékelésérevonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 20] ]. évi CCN. íörvény 78.§
(1) bekezdés szerint vaglonértékelésikótelezettség teljesítése
érdekében,tovóbb, hog a 24/20]3. (V. 29.) NFM rendetet 2.§
(1) bekezdése szeriní a BAK)NYKÁRSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Résnénytársaság területén egységes elvek
alapján, egységes vag1lonértékeléskészüljön, a Képviselőtesíület íelhatalmazza a polgármestert , hogy az előterjesztés
mellékletét kepező, a vaglonértékelésselkapocsaltos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó Egüftműkodési megállapodást z
Önkotmányzat nevében írja alá.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete
tartózkodás

nélkül meghozta

3

az alábbi határozatot:

8

igen szavazattal ellenszavazat

és

35/20l5. (III. 9.) halározat

Somlószőlős Község Onkormányzata Képviselőleslülete, mint a
1 1-25779-1-001-01-] ] MEKH kóddal rendelkező 40. sorszámú
Somlószőlős, Doba, Oroszí, Borszórcsók ivóvízellátó vízíközmiirendszer Ellátásáért Felelőse, megtárgyalta a a 2016-2030. évelo"e
vonalkozó Gördülő Fejleszlési Terv készítésérevonatkozó
napirendi poníot.
A viziközmű-szolgáltatáról szóló 20]]. évi CCIX, tr;rvény 11.§ (})
bekezdése szerinti Gördülő Feilesztési Terwel kapcsolaíos
kötelezettségek tlégrehajtása érdekében a Képtiselő]estület
felhatalmazza a polgármestert arra, ho€y hatalmazza meg a
BAKONYK{RSZT Víz és Csatornamű Záríkörűen Működő
Résnénytársaságot a Górdülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos

önkormányzati köt eI ezett s ége k t eU e s íté s éve l,
A meghatalmazás terjedjen ki arra, hogl a BÁKONYK4RSZT Zrt. a
vonatkozó Teryeket készítseel és tr/lesztv. valamint az 58/2013. (IL
27.) Korm. rendelet által megállított véleményezésátvétetét
köveíően, a 2016-2030. évekle vonatkozó Gördülő Feilesztési
Tervet a Maglar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az
Onkormányzatot.
Felelős, Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

1

I./ Gyerme kétkeztetésrőI

Előadó: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Az óvodai étkeztetés nem megoldott a törvényi előírások
alapján. Felmerült, hog,, a somlóvásárhelyi konyhával lehetne a leghatékonyabban megoldani,
de ou jelenleg nem elég rá a kapacitás, míg a bővítés lefolyik addig is kellene áthidaló
megoldást találni. Az aljeg,,ző asszony megkereste a nag,lalásonyi konyhát is a
glermekétkeztetés kapcsán. Várjuk a visszajelzésüket, de valószínűsíthető hogl tl szállítást
majd az önkormányzatnak kell megoldania. A következő testüIeti ülésen reméli már a ponlos
számokkal tudlák újratárgyalni ezen poníot, Javasolja az elnapolását a témának.
kérdés,hozzászólás nem volt
Kiss János Norbert polgármester: A napirendi pontot elnapolja.

1 2./NKA páIytízat beny újtásáróI
Előgdó: Kiss János Norberí polgármester

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a pályázati kiírást. Előzetes tervezés alapján,
melyet cseh Tiborné könyvtár vezelővel eg)ütt tárg)altak meg majdnen a maximum összegre
2.923 e Ft-ra pályázhatnának az előterjesztés alapján, mely önereje 292.333,-Ft lenne, plusz a
tízezer forinlos pályázati dfi.

Kérclés,httzús:óltis nem lvlt.

Kiss JJiutls Norbert nolgúrmester: lsnrcrlcli ú Jltllár0:(Il lcI,\,c_(t(l. Kóri aki al/ilgutlti,stirttl
t gl,a lrt, ké:/b n n tu rt ei,t tt I i d r:c,
,Sontlószőlős ()nkt>rmún1':al Kéln,iselíí-testíi!ete3 igtn ,;:ttl,tt:ttllttl _ eIlc
n.s:ttl,tt:tlt é,l
ttn,tó:koclús nélkt|il - nlegho:ttl tt: altihhi htt ttirt):tll)l
t

s

;

Srnnlós:ől[js k)zség (}ltkornúnl,:ttt Kápl.ise!iilesí|jleIc tigj, 11ilr,. hog,hen_rtijtia ptillzizuteít uz \K1
lgtl:gcltt| súgu ré,y:éreu 3 5 () 5' ] 90 al émtt ktitl.szánl ti
púl_t,á:atru a Stntlltiszőlős. Kosstt/h u, l02.
^s:únl
t

a]atti k/itl1l,ttir tekinleíLihen ntinclóss:e

setl

2-923.3]s.-Ft -rd u kijvetke:ők s:ariíll:
ptill,tizoí t ass:eg: 2. 6 3 0. 982,-Ft
onerő:292.333,-Ft
,,! pú íl,ti: ut be r tt h ri: ús k er e é be n tI képv i s e l rí 1 e § i íi]!: I
{lz e lhtts:tlil ódot t, elas,ult, baleselyeszih,ts
ba r e n dc:i: i úr,q, uk tt r k i t ti ttj t t ! e t : e ré l n i.
Á képviselő-tesííilet_ftlhutulnat::a u polgárntester! a
,szükségat n}}il.nkO:ütok meglételére,s:er:titlé,sek
t

t

a!úít,ására.

F el e l (j s : K! s s, J únos }i orh e rt po ! gá r nt e,s l er,
Re ntle,s-SonlI ai Eszter .rl i e,q.:ő
Hatar i dő : .fblvanruto,s

Kiss JÚnos Norbert polgármester a kép|iselőlesltjlet nyill,úllrl,t íitésétI3 óra 50 perckor
berekcs:tet

!e.

Kní.

.]|\

i}

"q,i

Kiss Jdnos\ Norbert

polgúrnester

Rendes - Somlai Eszíer

aIjeg,ző

/)

h

Sllolttin,é
\tri Edinu
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