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Jegvzőkönvv
KészüIt: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestületének 20}6, szeptember ]2-én ]5 órai
ke zde t te l me gtarl o tt nyih)ános ülé s é r ő t.
ütés helve: somlószőlős polgárntesteri Hivatal Tárglaló

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgármesíer
Somog"i Róberí
alpolgármester
Kató Dénes
Vida Szabotcs Árpátt
Balogh Tamás
képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljeg;ző

Lakosság részéről: 0 fő
Kiss Júnos Norbert polgúrmester: Köszönti a megjelenteket. Me4állapítja, hogl az 5 testületi
tagból 5 fő megielent, az ülés határozatklpes, azl megnyitja. Javaslatol tesz az ülés
napirendj ére .
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 i4en szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkal az alábbi napírendet fogadja el:

NAPIREND:

]./ Rendezési terv módosítás véleményezésiszakasz zárása
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
2./HVB öSszetétele
Előterj esztő : Kiss János Norberl polgáfmestel
3. / Rendkívüli önkormányzati
pályázat
Előterj esztő : Kiss János Norbert pol4ármester
1./ Szociális célútüzelőanyag pályázata
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
5./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatrót
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
6. /B e l ső e llenőrzé si j elenté s
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
7. ASP rendszer pályázata (KÓF)P-1.2,]- VEKoP -tő)
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Rendezési terv módosítás - véleményezésiszakasz zárdsa
Előterjesztő Kiss Jónos Norbert polgármesler
1./

kiss Jdnos Norbert polgármester: Ismerteti

összefoglaló

anya4ot.

a

völg,lzugoy Műhely

által

megkaldott

Rendes- Somlai Eszter aliegvző: Főépítésztis kell az önkormányzatnak választania. Utána
arant taaau, hogt somlóvásárhelyen hasonló főépítészimunkálatok ]50 e Ft-ba kerültek.
Javasolta a cég Hornyák Altilát, vag) Tihanyban Bujdosó Juditot. I/alaminí erről küIón
megállapodást kellene kötni a módosítást kérő 3 személlyel, hogy nehogy az önkormányzalot
terhelie a megbízási díj.

kiss Jtinos Norbert polgtirmester: keszthelyen is kiváIó .főépítészdolgozik, megkeresi ez
üg,t*" é, kö*ikező alésen visszatérhelnek rá. Javasolja a határozat teryezet nleghozatalát
"
kérdés,hozzászólás nem volt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogl akí a javaslatával egletért, kézfenntartással

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestalete

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
88/2016.

(

5

igen Sz(^)azottal

_

ellenszavazat és

IX. 12. ) határozat

nkormálry z al ának Képv i s el ő l e s tüle t e
1. megáltapítja, hogy a beérkezelt vélemények figlelembevételével a
településrendezési eszközök alátámaszíó munkarészelúnt a 2/200 5.
(.11.) Korm. rendelet szerinti környezetí értékeléselkészítésenenl

So ml

ó sz

ől ő s Ó

vólt szükségessé:

2. megállapítja, hogy

a partnerségi véleményezéssorán

a íervezettel

kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észfevéíel.

3. úgl dönt, hog,, az államigazgatási szeryek észrevételeit az azokla
adott válaszokban foglaltalvlak megfelelően elfogadj a, azt a
tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök
módosításának véleményezésiszakaszát lezárja;

felkéri a Polgármestert, hogl a jelen dantéssel összhangban
átdolgozott településrendezési eszközök lervezetél, az elj árás során
beérkezett valamennyi vélemény és a véIeményezésiszakaszban
keletkezett minden egyéb dokumentum egl példányát, továbbá azok
másolaíi példányát elehronikus adathordozón kí;ldje meg végső
szahnai véleményezésreaz dllami főépítészihatáslúrében eljáró
Veszprém Meglei Kormányhivatal részére.
Határidő: folyamatos
Felelős : Kiss János Norbert polgármester

1.

2./HVB ósszetéteIe
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmester
Kiss János Norbert oolgármester: Elmondja, hogy Borsosné Hampel LÍvia elköltözött, ezért
t"Iy"tt, ]'rrr-l], B.ú" Nikolett_et felvenni a helyi választási bizottságba a népszavazás
leionyoíítórakőr. Jaiasolja az elhangzottak alapjón a kiesett HVB tag helyett az új belépő
megválasztását.

kérdés,hozzászólás nem volt.
Kiss János Norbert polg.rrmester: Kéri, hogl aki a javaslatával eg,letért, kézfenntartással
jelezze.
'somlószőlős
Ónkormányzat képviselő-testalefu 5 igen szayazatíal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
2

89/20 I

6.

(IX. 1 4.) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkornúnyzat Képviselő-teslüleíe
úg1l dant, hogl a Helyi Vólasztási Bizotíság tagiának
Bo gdán Niko le u - et me gválas ztj cl.
Felkéri a HvI vezetőjét, hogl nelezettek a polgártnesler
el

őt t t örté

nő esküté el éről gondos kodni szíve s ke dj en.
t

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI vezető
Halóridő: _folyamaíos

3./ Re nclkív ül i ön kormány7at i pá

lyáxaí
Előterjes7tő: Kiss Jdnos Norbert poIgórmester

kiss Jdnos Norbert oolgúrmester: Jsmerteti az előterjesztést. kéri a teslület

javaslatát.

véleményét,

Balogh Tamás képviselő: A megelöIt kiadásoto.a is kell majd fordítani az
tánlogatást?

elnyert

Rendes- Somlai Eszter aliegvző: Igen, csak azokra lehet. Az elszámolás is a kimutatásban
található pontos ósszegek elutalásáról szóló banki kivonal megküldésével történik.

kiss János Norbert polplirmester: kéri, hogy aki pályázati igérly benyújtásával egleíérl,

kézfe nntar tás sal j elezze.

somlószőlős onkormányzat képviselőtestülete
ellenszavazat nélkü! meghozta az alábbi hatörozalot:

5 igen

szavazatíal, tartózkodás

és

90/2016. ( IX. 12. ) határozat

Somlószőlős Község Önkornlányzatának Képviselőtestülete úglt dant, hogl a meglei önkormányzatok

rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
pályázatot nyújt be vissza nem térítendő lámogatásra
igényét a pályázali kiírás 1.b) pontja alapján a 20] 6 évben
A Képviselőlestület íelhatalmazza a polgármestert a
páIyázat be nyújtás ára, aláírására.
Felelős: Kíss János Norberí polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Szociális célútüzelőanyag páIydzata
Előíerj esztő: Kiss János Norberí polgórmester

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a pályázatot,

l]6

m3 maximális pályázható

mennyiség, javasolja ezt megcélozni, úglis kevesebbet fog ítélnia minisztérium.

Balogh Tamás kéoviselő: Adjanak szenet,

ne

.

Ját, akkor nincs szállítási költség sem.

Kató Dénes képviselő: Nehéz volt tavaly is összevágni, kifog erre ráérni idén?
Rendes- somlai Eszter aIiegvző: kiszállítani kötelező az önkarmányzaínak, nem
felhasogatni.

kiss

Júnos Norbeft
sajnos már ehhez szohak hozzá a lakosok. de uz
erdészettő] kerhetík mélerben is a.fát és akkor már tényleg nem kell a hasogatással bajlóttni
,
llalaminl egyszerre kiviheti a szállító autó is az at]ott házikhoz. kéri, hogl áki palyariti igary
benyújtásával a határozat tervezet szerinl eg)etérí, kezfenntartással jeleie.
polgármester:

somlószőlős Ónkormányzat képviselőtii:stalet,
ellenszatlazaí nélkül nleghozta az alábbí határozatot:

i igo,

szavazatíal, tartózkotlás

és

91/2016. ( IX. 12. ) hattírozat

Somlószőlős KOzség Ónkormónyzatának Képviselőteslüleíe úgy dt;nt, hogy ,,a települési önkormányzaíok
szociálís célútüzelőanyag vásárlásához kapcsoIódó
kíegészítő támogaíásról "

pályózati kiírás alapj án szociális
tűzifa vásárlás támogatásáhclz benyújtja igényét1]6 m3
tűzdára.

A

Képviselőlestület tállalja a megpályázatott ]16 m3
tűzifiihoz kapcsolódó önerő 147.320,-Ft, valamint a tűzifa
szállítási ktiltségeinek biztosítását a 2016. évi
kö

Á

lís égle tés ének t erhére.

Képviselő+estület

a szociális cétútűziftban

rés ze sül őktől ellenszol gált at ás t nem ker.

A

Képviselő-testület felhatalntazza a polgármestert a
pályázat b enyúj tás ára, al áírás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgártnester
Határidő; folyamatos

H ungarica ösztöndűpályázatról
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norberí polgdrmesíer
5,/ B ursa

kiss János Norbert polgármester: Az előző éyekhez hasonlóan lehet csatlakozni a Bursa
Hungarica önkormányzati ösztöndíj páIyázathoz. Javasolja, hogy az önkormányzat döntsön a
c s cltlakozás

i szándékóról.

Kérdés,hozzászóIás nem volt.

I(iss. János. Norbert oolgármesíer: Kéri, hogl
kézfe nnt ar t ás s al

j el e z z e.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete
tartózkodás

nélkül meghozta

aki az

5

az alábbi határoizatot:
9 2/20

l 6. ( I X.

I

2.)

h

elhangzott javaslattal eg/etért,

igen szqvazattal

-

otdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselőtestülete úg,, dant, hog,, csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőohatási Ónkormónyzati Osztöndíjre ndszer 20i-. évi

fordulójához.
A Képviselő+estület felhatalmazza a polgármestefl a
c S at l akozasi nyilatkozat aláírás ára,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

4

ellenszavazat és

6./ Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kiss János Norbert poIgdrmester

Kiss JÓnos Norbert polgármester: Elmondia, hogy belső ellenőrzés volt az önkormányzatnál
áthdromoltaiasúnuk
lebonYolítását ellenőrizték. Az előtejesztés tartalmazza a megfogalmazott Jblatlarokat és a
ülemíeruet a hibák kiküszöbólésére. ,Iavaslctl ajelentés és az intézkedési terv elfogadását.

júIius 3l.-én. ahol a Bukonykarszt Zrt.-től a viziközmű vaglon

kérdés,hozzászólás nem volt.

kiss János Norbert polgdrmester: kéri, hogl aki a belső ellenőrzési jelentést elfugaclja,

kézfe nntal, t ás s al j e l e z z e.

somlószőlős onkormányzat képvíselő-testülete 5 igen szavazaílal
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozalot;
93/2016.(

-

ellenszavazat és

IX. I2.) határozat

SomlószőlősÓnkormányzatKépviselőlestülete
a belső
ellenőrzési jelentést és az intézkedésiülemtervet az

iak szer int elfogadj a :
(Belső ellenőrzési jelentés a jeglzőkön7v melléklete)
FeleIős: Kiss János Norbert polgármester;
Rendes- Somlai Eszter aljeglző
Határidő: azonnal
al áb

b

7./ASP rendszer páI!,ázata 6ÖFoP -1,2. 1-VEKqP-1
Előterjesztő: kiss Jdnos Norbert polgármester

6)

kiss Jdnos Norberí polgármester: Ismerteti az előterjesztés alapján a pályázatot, mely
önerővel nem jár, Lényegében szándéknyilatkozatoí kell tenni. Á telies beruházás

Somlóvásdrhely önkormányzatót

kérdéthozzászólás

terheli, ők adják be

a

pályázatot is.

nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Kéri, hogl aki

a

j e l e zz e.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen
taríózkodás nélktil - meghozta az alábbi határozatoí:
kézfe nnt ar t ás s al

94/2016,

(

haíározati javaslatlal eg/etért,

szavazattal

ellenszavazat és

IX. 12. ) hatdrozat

Somlószőlős Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, és
felhatalmazza Somlóvásárhely Ónkormányzatának Képviselőtestületét abban, hog,l pályózatot nyúitson be a ,, Csatlakoztatási

konstrukció az

önkormányzati

ASP rendszer

kiterjesztéséhez" című, KÓF)P-1.2.1-VEK)P-16-os

országos
kódszámú

pályázatra.
Pólyázás indoka: Á 20l7. január l. napjától bevezetésre kerülő ASPrendszer működéséhez szükséges informatikai háttér megteremtése,
továbbá a működtetéshez szükséges adatmigróció, tisztítás és kepzés
indokolt elvégzése.
A pályázat keretében az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
kriíériumokatteljesítő eszközök és szoftverek beszerzése, üzembe
helyezése, műkodésíejlesztésés szabályozási keretek, továbbá
5
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