Bor§zörc§ök
Köz§ég Önkormányzat képviselő-te§tülete
8479 Borszörcsök, Petőíi u. 198.
Doba Község Önkormányzat képyi§eló-testülete
8482 Doba, Kossuth L, u. 10.
Kisszótős Község Önkormányzat képviselő-te§tülete
8483 Kisszólős, Rákóczi u. 3.
Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testüIete
8478 Somlójenő, Petőfi u, 99.
Somlószőlős Község Önkormányzat képvi§elő-testülete
8483 §omlószőlős, Kossuth L. u. 164.
Somlóvásárhely Község Önkotmányzat képviseló-testülete
8481 §omlóvásárhely, Szabad§ág tér 1.
szám:

SVh,/ 144-

1/20l 7.

JEGYZOKONYV
Készült| Borszörcsök.

Doba. Kisszólős. Somlóienő. Som]ószőlós. ós Somlóvásárhel! Kijzségi
Önkornrárrl,zatok kúp\,iscló-teStületei 2017, nrájrrs 29,én l8.00 órai kezdettel
megta ot1 eg\,űttes nvilr,ános képvise]ó-tesriileli iilésérijl,

Az ülé§

helye:

a.) Borszörcsöki

Somlóvásárhely Kulturház
848l Somlóvásfuhely, Szabad§ág tér l1.

képviseló-te§tület tagiaiI
polgármester
Modori
Modori
alpolgármester
Modori
telepüési képüselő
Zsigmond
települési képviselő

László
Átos
Tivadar
Károly

b.) Dobai képviselő-testület tagiai:

Zoltán
PappzníÁJ'
Bajczi Norbert
Sikos Géza
Horváth

c,)

pokármester
alpolgármester
telepiilési képviseló
telepüIési képviselő

Kisszőlősi képviselő-testület tagiaiI

István
Kaiger Zoltán
Smidéliusz Zoltán
Áik

polgármestel
alpolgármestel
telepiilési képviselő

d.) Somlójenói képr iseló-testül€t t,rginl:
Nenles Ferencné

|ekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil

e.1

§lrmllirzrrlü.i képr i.clo-1c\lülel laRiai:
Kiss.Iíüos \orbcí
Katir Dénes
Balogh TanTás
\tida szabolcs Árpád

f.) somlói ásálhcl!,i kópviscló{cstület

alpolgán]cster
telepiilési képviseló
tclepülési képviselő

polgíinestcr
tclepülési képviselő
teleptilésiképviselő
telcpülési képviselő

ta&iai:

Marton Zsolt
Bolla Bamabrás

CziglernéSiketGabriella

Göcsei Baltizs
sebestyén Géza
Szabó Ltiszló
g.)

polgánnester

polgármesteI
a]polgá1mester

településiképviselő
települési képviselő
települési képviselő
telept]lési képviseló

TáYolmaradását bejelentette:

Varga'I'anrás
Császár Balázs
BlaskovicsZsolt
VargaKáImánné
BclléncsKároly
somog},i Róbert

borszörcsöki települési képviselii
dobai teleptilési képvisclő
kisszólósitelepülésiképviselő
kisszólősitelepülésiképl,iscló
somlóicnóiteleptilésiképlise]ó
sonlószólósi alpolgámestel

h.) Tanácskozási joggal résztvevóki

il

dir.r
Rendcs-Sonlai Eszter
Diirgó Agnes
lottine l uri l

icgr uo

aljegyzó
p-ti, fiielóadó

i.) N{eghivottakI

Bakos András
Deé§

Anikó

r,alezredes őrsparancsnok
jegyzókön,w vezető

A lako§§ág köréből érdeklódő nem jelent m€g.
Marton Zsolt Somlóvrisárhely polgáímestere köszöntötte
az együttes képviselőtesíüeti úlésen
megjelenteket, és megállapította, hogy a borszörcsöki képviselő-tesület 4 tagia, a dobai képviselőtestület 4 tagia, a kisszőlősi képvi§elő-testtilet 3 tagja, a somlójenői képvi§elő-testület 4 tagja, a
somlószőlósi képviselő-testület 4 tagja, és a somlóvásrárÜelyi képviselő-testiilet miÍld a 7 tal]a az
ülésen megjelent, tehát az ülés haíirozalképes, majd az ülést megnyitotta.

Marlon Zsolt polgár,nestel javaslatáIa a borszölcsijki kép\ i selij-te Sttilel ,1 igcn szavazatlal
cg),hallgúlag . dobai kóp\,iselítestü]et .l igell sza\azattai egl,hangúlag,. a kisszólősi képliselótesliilet 3 igen szaYazattal egyhangúlag -. a sonrlójcnói képviselő{estü]ct :l igen szavazattal
egllrangúlag a sontlószólősi kópviselő-tesliilct :1 igen sza\rzattal eglliangúlag-. a
son'lóvásárhclYi kép\,iseló-tcstiilet 7 ipen szavazattal eg)hangillag aZ egviittes i]]és napircndjél
,

az alábbiakban állapitották nreg:

BrÓllÓ:

NAPIREND:

Konzultáció§ fóruú a települé§ek közbütonsági
Elóadó: Bakos Arrdrás r,alezredes őrsparancsnok

1,/

helyzetéről

2./A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal2016. évi költségvetési b€§zámolója
Elóadó: szlottáné Turi Edina jegyző

A somlóvásárbelyi Közö§ Önkormányzati llivatal be§zámolója
Előadó| szlottáné Turi Edina jegyző
3_/

a 2016. évi munkájáról

NAPIREND TÁRGYALÁSA
lJ Konzultációs fórum

a települések közbiztonsági

Elóadó: Bakos Andrrás r.alezredes őrsparancsnok

Maíton Z§olt polgárme§ter: Köszönti

a Közös
Bakos András r.alezredes őrsparancsnoknak.

helyzetéről

Öntormínyzati Hivatal testiileteit, Áladra a szót

Bakos András r.alezredes órsparanc§nok: Köszöni

a helyet a korrzultációs fórumnak. Egyet kell
taxtani egy évben. Bámellk település tart lakossági fórumot, szívesen kimennek rá. Aki oű él az
fudja mi van a telepiilésen. Beigazolódik a szemlélet, hogy a helyi úgyeket helyben kell kezelni. Az
ügyek sziima is eloszlik a munkaLírsai között. Somlóvá§.írhe1},nek é§ Bo$zörcsöknek köszöni, ho§/
a son ón történő búncselekményeket felsikeriilt számolni, a mezőőrök ilyen aLlívak. A Somlón
kevesebb a bíincselekmények §záma. SzóIólapot késátenének, hogy a pincékben is lehetne riasáó
beíendezé§eket felszerelni. A kamerarendszer is sokat segít, sokat segítene még a kameraíendszel

öDkormányzatnak van rá anyagi forrása. A kamerákkal
biáonságo§abbá tehetik a telepiiléseket, A közeti megbízott, azért nincsenek itt, mert a hat]írnál
vannak. A körzeti megbizott helyett Gerecs I§tvánt é§ őt l€hetne kelesni.
Bakos Aldrris ismerteti a beszámolóját. Somlót érintő nyitoű pincék éjszakája, illetve a Somlói
Napok somlószőlősön érinti még a telepüéseket. Kérése,hogy nagyobb rendezvények esetén
szóljanak időben, Balaton palíon is több rendezvény lesz a nyiiron, a kollégák ott is §zolgáatot
teljesíten€k. Elmondja, hogy tudja, hogy a településeken ploblémát jelent a gá!'ágyú hAszná]ata.
Több lehetó§ég is van a vadvédelemre a tulajdonosok részére.A testület is megtilthatja a
ha§ználatát, Joghézagnak vagyunk tanúi. (Ajelentés ajegyzőkön}y mellékletét képezi.)

bóvítése, aíneniryiber'

eííeaz

Marton Zsolt polgárme§ter: Kérdezi, hogy az

éjszakat pincehira esetén a 8-ason kihelyezésre
kerül-e a 60-as übla,
Bako§ Andrá§ r.alezrede§ őrsparancsnok: Igen, a 60-as tábla kihelyezésre keül a rendezvény
idejére. Kéri, akinek kérdéselenne az tegye fel.
Kérdés,hozziszólás nem hangzott el.

Nlarton zsolt polgármester: Megkijszihj a lés7lctes láiékoztatót. Kórj. hogy aki ellbgadja
ktjzbiZtol]ság hely7etér,ő1 szóló ]0l6, ó\,ibeszálllo]ó1. aZ kézfcrlntaflással sza\azzoll,

a

sorl]]ó\ásárhcl], Község Ónkorrrlárll,zat képvisellj-lestülctc 7 jgen szl\azattal cg},hengú]ag a
telcpii]ések kiizbiZtorlsági hcl),ZeléIijl s7óló f016- é\,i beszánloló el]bqadásárr]l az alábbi hatáío7a101
ho7taI

4l l20l7 , (Y .29 .) Kt, sz. határozat
SUlnln\

i.irll(l\

Kö,,.<l Ürllnrr.rrrr,.,.l:1.1Jl l,c|\,\. Io-

tcstülele so]n]ó\,ásárhclv telcpiilés kajzbiz1ollsiigi
hel),7clélól sZóló 201ó. é\i bcSZáII()]ót clfogadja,
Határ,idó: azorlnal

Rorszörcsök
SorrrJór ásárhe

Kiizsóg Önkornánlzar képvjseló-testü]ete ,l igen szava7attal egllrangirlag
lyi Közös

a

Önkormán),Zati Hivata] középtá\,íl ter!éról aZ alábbi hatáíozatot hozla:

3412017, (Y.29,) Kt. sz. határozat

HorszörctöL

Kö/5e:' t"lnIornrár\,,aLrrl..rk Kcpriselo

testülcte Borszörcsök
he]),Zetéről 52óló

település közbiztonsági

20l6. évi beszámo]ót eilbgadia.

Haláfirló: Monnal

Doba KöZség Önkományzat képviseló-tcstü]ele
Sonióvásárlrelyi Közös

4 igen szavazattal egl,hangírlag a

Önkomlá1),Zati Hivata1 középtá\,ú tel.vérő] az alábbi határozatot hozta:

1412017. (Y,29.)

Kt. sz. határozat

Doba KöZség Öil(ormán_Yzatának Kópviselő-testülete
Doba teiepiilés köZbiz|onsági helyzetéról s7ó]ó 2016,
é\i beszánlo1ót ellbgadia,
llatáridő: azo11nal

Somló|enő Község Önkomrányzat képvisclő-testülete 4 igen szavazattal egJ,hangirlag a
Somlór,ásárheiyi Közös Ön]lormányzati Hivatal középlávú tcn.éről aZ alábbi határozatot hozta:
2912017 , {V .29 .)

Kt.

sz.

hatáíozat

somlójenő Község Önkorn.ínyzatának Képviselő-

testiilete somlójenő település közbiztonsági helyzetéről
szóló 2016. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

4

Sonlószijlős Község Önliorrlányzat képYjselij-tcslületc 4 igcn szavazatta] egrtangúlag a
Sorllól,ásírhelvi Köziis Örrkornránl,zati Fli!,alal köZéptá\,ú ler\,ólő1 aZ a]ábbi haláIozato1 hoztai
1612017, (Y.29.)

Kt. sz. határozat

Sorr Insz,,]ns Kö,/-é,r l"),]k,,-,.1.1l,\,/JlJll:l1

Ke|\i.í,t,

testiilele Som]ósZő]iis telcpii]és ktjzbi7lonsá]'li
hel_tzrtér,,l

./jl.,

)U 10. .,\ i o(./J,]]Ul.,l cJlL,i,hJi!

Hat.lridó: azonnal

Kisszőltis Község Ónkormánl,zal képviselij tcstüIetc

j

iIrcn sza\azattaI eglhangúlag
Sonllóvásárhclyi KöZds Önkorrrrányzati Ilil,aral kiizéptávúterr,órtll az alábbi 1raráro7atot hozta:

a

14/2017. (Y.29,) Kt. sz. határozat

Ki§5,,öl.,.

Kii,,.c!

{,nIUrmiln\,,1li.]J|, Ké11\i{(i,t-

teslülcte Kisszó]iis település kijzbizlüsági helyzclér.ó]
szól<i 2016. él,i beszánoi<it clfogadja.
Haláridó| aZonnal
2./

A Somlóvásárhell.i Közós Önkormánl,zati Hivatal 20l6. évi köll§ógvetési bcszámolója

Előadó| Szbttáné Turi Edinajegyző
(Ilásos an},ag a je8Y7őkön!,v nleIIóklelét képezi,)

Marton Zsolt polgármcster: Eirnondja. hogy az elóte]jesztést nri]ldenki megkapta, |e]kéri a
Jeg,ző asszonyt. hog! tansa meg a Sonllóvásárhel},i KöZös Önkonránl,zati Hivatal 2016, óvi
költségvetési beszámolóját,

§zlottáné Turi Edina jcgl,zó: Az előterjesztésben részIctesen kcrültek lé]tüntetésre a köitségvetósi
beszámoló adatai. Kéri. akinek kórdése vm, az tegye fel,

Horyáth zoltán polgármcster: szeretné megköszönni a hil,atal dolgozóirrak munkájá1 és az clért
eredtnényckért is gralulál. A dologi kiadásoknál is csökllenést vetl észre. íg),most g
millió lett.
Marton Z§oIt polgárme§ter: Elnondia. hogy

az elóző évihez képest is csökkent

1

mitlióval.

Dürgő Ágnes p-ü. fíielőadó: A Záró pénzkészlet 8,467.9Ii9.- Ft 20i6. év r,égón.

Horváth Zoltán polgárme§tcri Meg lehct

-

oldani. hog} nettósítási külőnbözetként szerepelien?

Dürgő Ágnes p-ü, főelíjadó: Dccemberben van a zárás, aZ utolsó havi az ]nindenképpen álcsúszik
.ianuáI hónapÉ.

Horváth Zoltán polgárm€steri

Ákkor eZ óvben

Marton zsolt polgármester:

A

a kiaciás és bevétel cgyeilege 0 megiflr,

működési kiadások

68.403,000._ Ft-ról 59,493.25,1.- Ft-ra,

is

csókkentek az elóző évilrez kénesl

Hrrn,áth Zoltán poigármestcr: Kérdezi. hogr rnódositani rrrikor nródosítanak.]

Díirgő Ágnes p-ü. főelóadó: A Kincstáí kérése-hog), ne a ]6-os szánilákon lelven.
halrcm
lirranszilozási be\,étcl legyen, A ber,óteli oldar] meg ]ctl emclve. igl
a kiaclási oldai is nlelrcnle]ésrc
kcrüh- A kiadási oldal csak eg),1echl]ikai oldal.

Hon,áth Zoltán polgárnester: Nlóg eg,\,szer.kéldezi. lrogv nirrcs olran sor.
holt.cz| lelrct r.Liílrli
fitl,:rr.,, r,oz:l.i \d!} llcllo..l.,.i LillUll.ö./(l, \!iirr
xell czt,.,, l'ni, +, i.,,,..Ie,u.ri, lr,.;, ,
689.000,- ]lt eg),éb szemó]},i juttaliisoküál. kii]ső szenlé]) juttatásoknál
596,(]00.- Ft szelepcl.
le]icsitésben pcdig elsó esetben

1.

]]7,2,17.,

lt.

a második eselben a te]jeSítósnél 1,552,000.- Fl,

Dürgó Agnes p-ü. fóelóadó: Ez ki lett fizetve.

Hon,áth Zoltán polgárme§t€r:

Kérdése.hogy,mi1 takar az egléb szclnél1. külsó személ1 részér.e

aZ clsó esctben 1.137.2.17, l]1. a mástldik esctben a teliesítésnéI
1.552,0(]0.- Ft

Dürgő Ágncs p-ű. főclóadó: Ncnr hozla ci létc]esen a kiadási listát. de a
megbizási díjakat

tartaln1az7a,

Horváth Zoltán polgármester: Most azéIt kell módosítani, mert alul lett te*ezve kb. 2
millió

forintial,

Dürgó Ágnes p-ú. fóelóadó: A személyi juttauásra kb.

Marton Z§olt polgármester: Kérdezi, hogy

1

millióval több lett kifizetve.

lehet- e, hogy

küön legyen írva?

Dürgő Ágnes p-ü. főelőadói Nincsen killön sor- íinanszírozási bevétel
a neve.

Marton z§olt polgármester: Kéri, akinek kérdésevan,

aZ tegye fel.

Tóbb kérdés,hozásálás nem hangzott el.

Marton Z§olt polgármest€ri Kéri, hogy aki elfogadja a son óváslárhelyi Közös
Hivatal20l6, éves költségvetési besziimolóját, az kézfenntartással szalazznn.

Önkományzati

somlóvásáxhely Község Önkormányzat képviselő_testíileíe'I igen szayazallalegyhangűag

Somtóvásárhelyi Közö§

Önkormányzati Hivatal 2016.

elfogadásáról az al,ábbi halfu ozúot ho

Somlóvásrárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a

somlóvásáIhelyi Közös Önkormánlzari Hivatal 20l6. ér i
[öltség\elesi besámolójál_ és kölrség,úelési előirán}zalainak

módosítását a hatfuozat melléklete szerinti taíalommal eliogadja,
Somlóvasfuhely Község önkormányzatinak Képviseló-r-estiilere
felhatalmazza Som|ó\ásárhely (Ozseg önLorrnrinyzatának
Képviselő_testiiletét, hogy alkossa meg zárszrimadási rendeletét,

Felelós:je$/zó

a

évi költségvetési t.*".aO]ar"t

na
42/2017. (Y,29,)Kt; sz. határozAt

HatáTidő: 2017. május 31.

-

BolszöIcsi]k Közsóg Önkor.rlánl,zat képviseló-teslü}etc 4 igcrr szavazattal egrl]angúiag
a
Sorlllór,ásá lelli Közös Órrkorrrrán;zati Hir.ala] 2016, ór,i kijltsógvelési
beszánroIójának

elí-ogadásáról az alábbi határozal()t hozla:

35/20l7. (V.29.) Kt. sz. határozat
Borszö.csök KöZSég (jnl(oínán},la!ánek Kép\.isc]ó-testiilctc a
Solnlóvásltrhcl]i Kijlajs Önkormáll\Zali Hi\atal 2í)l6 é!i
.ö]l-<:,\flr5l .<.zarrol,jrt. .. l;iti..r,,,'.,' JloilJl\.,_l.inrk
módosításá1 a haiálo7lr1 mc]lékletc szerinti lallalonrma] elfb8a(lja.

BorszöIcsök KöZség Önkoúnán}Zatának Képrisclő-restiiletc
felhilalna..za Sonrlórt'tsárhcl1 Község Önkormánrzatának
Kóp!iselő-testíiletét. hogv alkossa mcg Zárszálnadási rcnrleletét.
Határidő: 20l 7. máius

lelelős:_jegl,zó

Doba Község Önkomtánl,zat
Som](ivásárhelyi

Közös

3l.

ló-lestülete 4 igen szavazattal eg;,Iraogíriag a
Önkormányzati Hivatal 20l6, évi kijltsóg\,etési beszárrolójának
kópvise

elfogadásáról az alábbi halározatot ho7ta:

15l20l7, (V,29.) Kt. sz. határozat

Doba Közsóg

Önkormán\Zatának Képviseló-lestiiletc a
Somlór,ásárhclli Közös Önkor.mányzali Hivelal 20]6, évi
kii]tsógvetési beszámolóját. és költségvetési elóirán],Zalainak

nródositásá! a halározat rnelléklete szerinti tarlalomma1 elfogadja,

Doba Község

Önkonlánl,zatának Képliseló-testiilete
IclhalJlnlr.,,,a \olnl,',\a-3rl-cl) Lü/.e9 Önxor,nar5.,atánrl
KépviscIő-testiiletét. hogv alkossa meg zárs7ámadási rendeletél.
Haláridő: 20l7, má.jus 3],

Ielelós:jegyzó

képviseló{estiilete 4 i+en szayazaílal - egyhan$ilag a
Öúkormányzati
Hivatal 2016. évi költségveté§i 1".ráotÓl,iout
.Köza'§
e]l-ogadásáról M alábbj halAro7alol hozu:

Önkományzat
|..19j"lq
_Község
Somlóvásarhelyi

30l20l7 , (V.29,\ Kt, sz, határozlt
somlójenő Község Ónkormányzatának Képviselő_testülete a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hlvaral 20l6, éVi
költségvetési bes,/ámolójál. és köhségv€tési elóirányzatainak

módosíüsát a határozat melléklete szerinti tartalorrnal eliogadja.
Somlójenö Község ÖnkormányzaLának Képviseló-Ústülete
felhalalmalra Somlórásárhel5 Község Önlormán5zarának
Kép\ iselő-testülelél. hog) alkossa meg ./árszá madási rendelelét.
Haniridó: 2017. máju§ 31.
Feleló§:jegyző

Sonlósziilós Község Önkonnánl,zat kép\.iseiő-tcstü]etc :l igcn szavazatlal egy,hangúlag
a
SonrJóvásár,hell,i Ktizös Önkornliinl,zati lli\.atal 20l6. -évi
ki'hsóg\etési beszárnolójának

elfogadásáIril az alábbi határozalot 1rozta:
17

/2017, (Y.29.\ Kt, sz. határozat

Son]ószó]ős Község Önkormllnl,zallinak Képviseló,testiile!e a
Somló\,ásarrhcl\i Kajzijs Önkornrán),zati Hivalitl 20l6, é\,i
költség!etési bcs..ánrolóiát. és költsó!!e!ési elóilán\,latainak
lnÁJ,,sll:,al i l.:rt.rroz,r.rn;.l<klerc zerirti rln,l,,r,rrraI cIi,;adi.r
Sotrrlós7ó]ós Kilzség Önkornránl,zatánaL Képl,iselő-tistrilete

íaIhatalmazza Solnló\ásárhcl} Közsé8

ÖnkorrrrlLrlyzatának

Képvisclő-rcslületót" hog} alkossa mcg Zárszárrradási ren<leletór,
Heláridő: 201 7, lnájus ] l,
FcIelós:.jeg;ző

s]s:l:':"

.

Közseg

,

_l')ft616_511

73l

onkonndn),zati Hivatal

!,l.n,'o; 1rlr1l"L1
.Kö7ös
clloP-d..a,nl
J/ aIibhi nJIaro,,rlnl

3 i8cl] szavazattal egyhangúlag a
20l6, éli kö]tsógvetési beszárlo1ójának

kepvise]ai-tcstü]etc

ho,/laI

l5120|7. (Y.29.) Kt. sz. határozat

Kisszólős Közsóg Önkornányzaltínal< Kép!iseIő-testülere a
Sorllór,ásárhelyi Közös Önkorrlánl,zati HivataI 20l6. é!i

költsógvetési bes7ámolóiát. és költsésveléSi e]őiránvzatainak
rnoL]o.rt:i,át r hJI]ról.ll m(lletlcle 5,/crintitanlI.mmrl rltoparlja
Kissző]ős Község Önkorrnánl,zatának Képviselő-tiestiiletc
lelhatalmazzd SomIóvásálhel), Közsóg Öni<ornránvzatának
Képviselő_teStületét. hogY alkossa me8 Zárszártarlási renrjeletét,

Irtliridó: Ju l 7, n laiu. J
Feielós: jegyző
I

l

,

A Som|órá§árhel_vi Közös Önkormányzati Hivatal bcszámolója
Előadól Szlotláné'Iuri l-_dirra.|egl,ző

3./

(l.ásos anyag

a

a

20l6. évi munkájáról

jeg!,Zőkönyv mclléklctét kópezi_)

Marton Z§oIt polgármcster: Elmondia. hogy az clőtericsztést mindenki megkapta. Felkéri
a
Jegyzó asszon},t. hogy tartsa neg a Somlór,ásárhelyi Közös Önkormán,vzati
llivalal 2016, é\,i

munkájáról a beszánolóját.

szlottánó Turi Edina je§lzó: Mindenl,.i nregkapla az e]őteriesztést. A szociáiis.
az adő. a7
an\akiiIl)\e/eIis reszet lanalm:rzzl. a mephozotr haIáro,,alUk.)amár. Vindetrili
i!c./EdIa5i ré.,,l

érintve mind a hat településle vonatkozóan készült a bcszámoló.

Marton Zsolt polgármester: Kéri. alinck kérdése van,

az tcgl,e fel.

l'öbb kórdés, hozzászólás ncm hangzott el.

Marton Zsolt polgármester: Kéri. hogl,aki elfogadia a Sorllóvásárlrclyi KöZös
Hivatal 2016. ér,es munkájáról szilló beszámo]óját. aZ kézlénntartással szavazzon.

Önkormitl}Zati

Sonlkir,ásár,hcJy Község Örrkonrrán1.,zat képvisclő-testiiiele
7 igen sza\ azattal - eg1,1rangúlag - a
Sonrlórásá lelYi Kijzös Önkomlán}7ati Hi\alal beszámolója a 2016.
éli nunkájáI.ól az alábbi
határozatol hozta:

Kt.

43/2077 . (V.29.)

sz.

határozat

Somlóvásfuhely Község Önl(onnányzatínak KépviselőKözös Önkormányzati ilivatal
20l6, évi tevékeny§égéről §zóló beszámolót elfogadja.
testülete a somlóvá§árhelyi

Felelős; Szloúriné Turi Edinaiegyző
Rendes-Somlai Esáer aIiegyzö

Iiatáridö|

-'

20l7,05.]1.

I]olszörcstjk Község Önkormánl,zat kép\ iselő-testtilcte il ipeD szavazaltal
eg}hangúlag a
Somlól,áslrrhelvi Köztjs ÓIrkonlárl,zati Hi,ata1 beszán]olója a 2016. é\,i
D]uükáiárói az alábbi

határozatot 1rozta:

3612017. (Y.29.) Kt. sz. határozat
B,tr§/ör(§ök
Közsé|, irllkorrrlrrlr,,!til1.1l Kef\i.clo-1(,l ilc e
a somlóvá§árhel),i Köziis Önkormányzati Hivatal 20ló.
évi tevókeni,ségéről szóló be§zámolót €|1ogadja.

Felclős: szlottáné Turi Edinajegr.zó
llendes-Sonllai Eszter al jcgl,zii

llatáridó:

]U l 7,U5,'t

l

,

Doba KöZsóg Ónkomlátryzat képviselő-testülcte
Somlóvásárlrelyi Közös

halározalot hozta:

4

igeD szavazattal - cgyhangíl]ag - a
Önkotmányzati Hiratal beszátrro]ója a 20]6. évi nrrnkáláról az alábbi

46

lZ017. 1V,29.)

Kt

sz.

határozat

Doba Község Ön}omlínyzatának Képüselő-te§tiilete

a

Somlóvásárbelyi Közö§ Önkormán}zati Hivatal 2016. éYi
teyékeny§égéről §zóló be§zámolót elfogadja.
Feleló§: szlottáné TUIi Edinaiegyző
Rendes-somlai E§zer aljegyző
Határidő: 2017.05.3l.

Önkorrlánlzat kép\isció-tcstil]etc 4 igcn szavazattal eg_\üangúlag a
l."19.1"1i
_Kiizsóg
SonIl,r lsilr,]le]r i Kcjzi]s Önkornl.nrz"ti Hivatal beszánroiú
a 20l6,;ri nunkájáró] az alábhi
nltc],(l7ato1 ho71.1:

31/2017 , (Y,29.)

Kt.

sz, határ. ozat

Somlójenó Község Önkormlínyzatának Képviselő-testiilete a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzaíi Hivaíal 20l6, évi
te\ ékenységérólszóló beszámolót elfogadja.
Felelős| Szlottáné Tu Edinajegyző
Rendes-Somlai Esáer aljegyző
Ilatáridó: 2017.05.31.

Önlolnralrlzat képvise]ij-teslü]ete
}lll::,ll:
§oDl](,\ is3rhcl\|(özseg
i Küziis on|91611i111,r"li HiYatal

,1 igcn szavazallal eg,vhangúlag a
bcszámolója a 2016, ó\,i nrrnkiláról-az alább]

határozatot hozta:

48/2017. N.29,)

Kt,

sz.

hztározat

Somlószőlős Község Önl(omr]iílyzatának Képüselő-testlllete

a §omlóvásárhelyi Kózös Önkornán}zati Hivatal 2016.

évi tevékenységéról§zóló beszámolót eifogadja.
Felelós: szlotáné TuTi Edinajegyző
Rendes-Somlai Esáer aljegyző
Határidő:2017.05.31.

zat kcpvise]ij-testülcte 3
§]::ll::. |O,r:.:,.ÖllklJnant
onkrlnnjnlzati

;:,T:)j;lT}]l,--ös

jgen szavazatta] egyhangúIag a
Hi\atal besziinolóia a 2016, ér,i .unkila.oi",-ulabli

t6/2017. (Y.29.)

Kt

sz. határozat

Kisszőlős Község Önkoríxányzatának Képviselő-testülete a
Somlóvásárbelyi Közös Öokormánlzati Hilatal 2016. évi
tevékeD) §égéról szóló beszámolól elfogadja,

Felelósl Szlottáné Turi Edinajegyző
Rendes-Somlai Esaer aljegyző
Határidó: 2017.05.3l.

10

Mnrton z§olt polgármester: Kéri. akinek kérdéseYan esetlegesen

eg},éb üg!,ben. a7 teg},e nleg,

löbb kérdés.hozzászólás nem volt, Nlafion Zsolt polgármestel aZ egvüttes ülóst 18,45 órakor
bezána,
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