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Jegvzőkönvv
KészÜlt: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestületének 20]B. március 29-én ]6 órai
kezdettel me gtartott nyilv ános üléséről.

Ülés hetve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglaló

Ielen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Somogi Róbert alpolgármester
Kató Dénes kepviselők

Dr. Szabó-Haász Hajnalka alj e g,,ző

Lakosság részéről: 0 fő
' Kiss Jdnos Norbert polgórmester: Köszönti a megjelenteket. Megáltapítja, hog) az 5 testületi

tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatkepes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az úlés
napirendj ére .

kató Dénes kénviselő: szeretnék néhány észrevételt tenni előtte. kérem, hogl a
polgármestert a továbbiakban a testületi üléseken adjon tájékoaatást a két ülés között történt
eseményelerő., például az orvosi rendelő felújítása hog,l átl. Nem értem azt sem, hogl Cseh
Tiborné lemondásáról a beadványát miért nem vitték be a testület elé.

I§ss lános Norbert polg.irmester: Áz omosi rendelő felújítása nem áll még sehogl, talán jövő
héten tudjuk kiírni a közbeszerzést. Cseh Tiborné felmondását nem tudom miért kellene a
testÜlet elé vinni, csak tájékaztatni tudom a testületet arról, hogl lemondott. Kérem, hogl aki
a napirendi pontokkal egletért, kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal _ ellenszavazat és
tartózkodas nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Törvényességi észrevétel
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármesíer
2./ Belső ellenőri.ielentés a 2017, évi ellenőrzésrőI
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3,/ Közbeszerzési lerv
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
4. /Ov oda ny ári rtyitvat artó s a
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
5./ Óyodai beiratás
Előterj esztő : Kiss Jónos Norbert polgármester
6./ Szociális étkezésre szerződés
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
7./ Gyermek és szociális étkezés térítési díj rendelet íelülvizsgálata
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
8./ Somlószőlősi Polgórőrség elszámolása a 2017, évi támogatásról
Előterjesztő Kiss János Norbert polgármester
9./ Pol górőrs é g támogatási klrelme



Előterjesztő: Kiss János Norbert polgámester
1 0./Ánglán P an ik támogatási kérelÁe
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgámester

NAPIREND:

l./ Tö rvé nyes s égi és zrev éte I
Előterjesztő: kiss Jdnos Norbert polgármester

!rj* llm","§ Norb"rt D"Ipá Ismerteti az előterjesáést. A Veszprém Megyei
kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzati rendelétek Nemzeti
Jogszabálytrárban történő közzétételének kötelezettségével kapcsolátban

kéri, hogy aki a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testíilete 3 igen szavazatta| - ellenszevazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatotl

17 l 2018.(III.29.) határozat

Somlószőlős KOzség Önkormányzat Képviselő-testiilete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal riltal VEB/005/1 184-
1/2018. számon küdött törvényességi felhívást megtárgyalta,
az abban foglaltakat elfogadja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Haüíridő: 2018.03.31.

2J Behő ellenőfi jelentés a 2017. éví elknőrzésről
Előterjes4tő: Kíss Jdnos Norbefl polgdrmester

Kiss János Norbert nolgármester: A Bocskay és Társa Bt. fltal 2017. éwőt elkészített
összefoglaló jelentést az önkormányzat belső ellenőrzéséíől megkiilalték, kéri hogy aki az
abban foglaltakkal egyetért, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képviselő+estülete 2 igen szavazattal és egt tartózkodással -
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

18/2018. (III.29.) Kt. sz, határozat

Somlószőlős Község Önkorm ényzatínak Képviselő-
testtilete az örlkorményzat 2017 . éi összefoglaló
belsó ellenőrzési jelentést elfogadja.
(ajelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Felelős: polgrármester

llatáridő: azorural
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3./ Közbeszerzési terv
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgdrmester

rl^:rss llryqs tvortert eoted A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbtv.) 42, § (1) bekezdésében foglalt előírás alapjan az ajénlatkérő legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adoít éwe tervezett
kÖzbeszerzésekrŐl. Az előterjesáésben leírt értékhatiíok felett közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni...

Mivel a telePi,ilés az orvosi rendelő felújítás fua nyert támogatást, melynek összegét kértiik
megemelni 68.294.224 Ft-ta, íovábbá az óvoda felújítás és bölcsóde építésre 163.121.594 Ft-
ot, önkormányzati épület energetikai korszerűsítése l0t.g52.286 Ft-ot nyert pílyéLzaton,
sziikséges a közbeszerzési tervet az építés és iárubeszerzés vonatkozásában elkészítóni

Kéri, hogl aki a közbeszerzési teryvel és a határozati javaslatával eg)etért, kézfenntartással
jeIezze,

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 ígen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkndós nélhil - meghozta az alábbi határozatot:

l9l2018. (III.29.) kt. sz. határozat

Somlószőlős Község Önkormányzata a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénv
42. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat, mú
ajránlatkérő által 2018. évben lefol}tatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét a batarozat l.
szárnú melléklete szerint jóváhagyj a.
Megbizza a polgármesterl, hogy az esetlegesen
közbeszerzéssel érintett fejlesáéseket,
beruházásokat kísérj e fi gyelemmel.

Felelős: Kiss János Norbert polgiármester
Határidő: folyamatos

4./ Óvoda nyóri nyinafurtdsa
Előterjesztő: Kíss János Norbert polgármester.

Kiss. János Norbert polgdrmester: Ismertet iaz előterjesztést az óvoda nyári nyi\ataftási
rendjéről. kérL hogl abi az előterjesztésben foglaltakkal egletért, kezfenntartással jelezze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszayazat és
tartózkadas nélkül - meghozta az alóbbí hatórozatot:

2012018. (III.29.) Kt. sz. határozat

Somlószőlós Köz_ség Önkormányzat Képviselő-testiilete a Somlószőlősi
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartásának idópontját a következők szerint
hatérozzameg:
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somlósző|ős Napköziotthonos Óvoda zárva tartása:
2018.július 30-tól - augusztus 31-ig 25 munkanap (nagytakadás, festés,
meszelés)
Nyitás: szeptember 1.

A képviselő-testLilet felkéri a jegyzőt, hogy a hatfuozatről a somlószőlősi
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét értéiítse. -

A Képviseló-testiilet felkéri a Somlószó|ősi Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetőjét, hogy a nyrári nyiwatartási időpontokat t egye közzé a szülók részére,
Felelős: Kiss János Norben polgármester
Határidő: 20 1 8. július 30-tó1 augusztus 3 1 -ig folyamatos

5./ Óvodai beiratás
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmester

Kis-s JŐnqs Norbert ooledrmester: Ismertet iaz előterjesztést az óvodai beiratkozás rendjéről,
időpontjáról és a szervezhető csoportok számáról. kéri, hogl aki az előterjesziésben
foglaltakkal egletért, ké zfenntartás s al j elezze.

Hozzdszólás, kerdés a képviselők részéről nem érkezett.

somlószőlős Ónlrormányzat képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkoűs nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

2112018. (III.29.) Kt. sz. határozat

Somlószólós Község Önkormányzat Képviselő-testiilete
úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelósről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján,
hogy a20I8l20I9. nevelési éwe a beiratkozás időpontját
2018. május 9. (szerda) 8 - 15 óra között
2018. május 10. (csütörtök) 8 - 15 óra között
ltatétrozza meg,

A Képviselő-testíilet a 201812019. nevelési évben
szerveáetó csoportok szárnát Somlószőlősön egy
csoportban hatí.r ozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgrármestert, hogy
kezdeményezze a beíratás időpontjának kö zzétételet.

Felelós: Kiss Járros polgármester
Hatráridó: folyamatos

6,/ szocitílis étkezésre szerződés
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgúrmesíer
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Eiss Jlin-os Norbert oolgórmester: Ismerteti az előterjesztést a szociális étkezéssel
kapcsolatban. A szociális étkezést és. glermekétkezteiést az önkormányzat vásárolt
szolgáltatás keretében, a Somlószőlősi É,lelmezési Szociális Szövetkezet szőlgáttatásának
i gé nyb ev ét e l év el v é gz i.
A szolgáltató sem a szociáIis étkezés, sem az óvodai étkezés esetében nem emel árakat 20]8.
április l-től, változatlan áron nyújtja a szolgóltatást. kéri, hogl aki az előterjesztésben
fo glaltakkal e glet ért, ké zfenntartás s al j elezze.

Soml_ó,sző!ős Ónkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szayazattal - ellenszavazat és
tartózkodás néIkül - meghozta az alábbi határozatot:

22 l20l8.(Ill.29.) Kt. sz. határozat

1. Somlószőlős Önkormrinyzatának Képviselótestiilete
úgy dönt, hogy a szocirá]is gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzeséről szóló
36912013. (X.24.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.6 pontja
alapjrán ellátási szerződést köt szociális étkezés és óvodai
étkezés ellátrásrához a mellékelt árajánlat alapján:
- 2018. április 1. napjától 2019. március 3l.napjáic,2. Felhatalmazza a polgrármestert a szíikséges
megállapodrisok megkötésére.

Határidó: 2018. mrárcius 31.
Felelős: polgármester

7J Gyermek és szociáIis étkezés téútésí díj rendetetíelülvízsgálaía
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Íiss J!Ínos Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztésí a szociális étkezéssel
lrapcsolatban, A szociális étkezést és_ glermeketkezteiést az önlannányzat vásárolt
szolgáltatás keretében, a Somlószőlősi Éleímezési Szociális Szöyetkezet szálgóltatásának
igénYbevételével végzi. A szolgáltató sem a szociális étkezés, sem az óvodai űúés esetében
nem emel árakat 2018. április L-től, változatlan áron nytijtja a szolgáltatást. A felhasmáltnormatíva Összegének módosítása néIktit az étkezési térítési díiak iáltozatlanűl hagóstit
javasolja,

kéri, hogl aki az előterjesztésben foglaltakkal egetért, kezfenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózktlűs nélktil - meghozta az alábbi határozatot:

23 12018. (III.29.| Kt. sz. Határozat

l . Somlószólős Község Önkormrinyzata a
sorrrlószőIősi Elelmezési szociáis szövetkezet
óvodai - napi háromszori - étkezésre vonatkozó
átrajfuiatát 1009 Ft/főlnap áron elfogadja.



2. Somlószólős Község Önkormrányzata a
somlószőlősi Elelmezési szociális szövetkezet
szociális étkezésre vonatkozó arajánlaííi, 700
Ft/adag ráron elfogadja.

3. Somlószőlős Község Önkormányzata a
Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda téritési díjait
és a felnőtt étkezés tédtési díját nem módosítja.

Hatráridő: 2018. mrárcius 31.
Felelős: polgáLrmester

(A javaslat a határozat mellékletét képezi)

8./ Somlószűősi Polgdrőrség elszómoldsa a 2017, évi
tdmogatósról
Előterjesztő kiss rános Norbefi polgámester

Kiss. Já-t!o| Norbert polgdrmester: A somlószőlősi Polgárőr Eglesület betryújtotta
elszámolását a 20I7. évi támogatás elszámolásáróI. Kéri, ho§ aki az eÉzámolással i§rtart,
ke zfe nnt ar t ás s al j e l e zz e,

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszrmazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

24 /20 1 8, űII. 29.) hatórozat

Sonlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete
úgl dönt, hogl a Somlószőlősi Polgár Eglesület (Somló-
szőlős, Kossuth u. 164.,képviselő: Kovács Lajos) elszó-
molását a 2017. él,i
Felelős: Kiss Jónos Norbert polgármester
Hatóridő: folyamatos

9./ Polgdrőrség tdmogatósí kérelme
Előterjeszű: Kiss János Norbert polgdmesler

I§ss -JÓ!to§, Norbert oolgármester: Ismerteti a somlószőlősi Polgórőr Eg,lesület támogatósi
kérelmét. kéri, hogl aki az előterjesztésben foglattakkal epetért, Mzfennűttással jelezű.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodas néllciil - meghozta az alábbi határozatot:

2 5/20 1 8. űII. 29.) határozat

Sotnlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-íestülete
úgl dönt, hogl a Somlószőlősi Polgár Egesület (Somtó-
szőlős, Kossuth u. l64.,képviselő: Kovács Lajos) -et
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400.000,-Ft támogatásban részesíti 2018. évi működésük
biztosítása céljából a 20l8, évi kóltségvetése terhére.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói
szerződés aláírására.
(A szerződés tervezet a jeglzőköny, melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

1 LJÁnglón Patrik tdmogatási kérelme
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgámester

§i§s -rá!o§ Norberí oolgdrmester: Ismerteti a somlószőlősi polgárőr Eglesület tljqnogatási
kerelmét. kéri, hogt aki az előterjesztésben foglaltakkal egetért, kezfennűtással jelezű.

somlószőlős Ónkormónyzat képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélhjl - meghozta az alábbi határozatot:

26 /20 1 8.űIL29.) hatdromt

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete
Úgl ÜnL hogl Ang,,án Patrik Somlószőlős, Kossuth u.
l37. szdm alatti lakost 15 000 Ft támogatósban részesíti
tanulmányút támogatása céljából a 20I8. évi kóltségve-
tése terhére,

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

Hozzászólás, kerdés a kepviselők részérőI nem érkezett.

Kiss _János Norbert polgórmester a kepviselőlestület nyilvános ülését ]7 óra 00 perckor
berekesztette.

Kmí.

L,4_-
kíss rános Norbert
polgármester

b$.ff
D n S zabó-H aúsz H aj nalka

aljegló

(

Sztottdn.é ü Edka
]eglzo\
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