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K^zülr: Somlószőlős Önknrmártyzat

KépT iselő-testületének

201ó. októbet l8,án 9 órai

kezdetlel megíarlolt nyilváhos, re fulkívüli üléséről.
Úlés

hetye:

Somlószőlős Polgáfmcsteri Hiyatal Túr€!/aló

Jele vannak:

Norbert
Róbert

Kiss.Iános

Somolli

polgáfmester
.rlpolgáfmestef

Vida Szabolc.l Átpód
Balogh Tamás
Kató Dénes képliselők,

Rentles - Somlai Esztet aljeg)ző

Lakosság részéről: 0,|ő

Kirs Jónos Nofbeft Dolgármestet Köszöntí a megjelentekel. Mególldpílja, hog] z 5 testúleli
t"gbrit s 1ő i"g"t"rt, az iilés határozalápes, azt megnyilia. Á rendkíyüli ülés ijll2phívávjt a
/ö|id hián!,póllósi hatóritlő indokolia. Jayaslaíol lesz az ülés hapifendiéle.
Somlószőlős Ónkormúttyzat Képyiselőlestülete 5 igen szavazallhl elleú,lza|azat és
laríózkodás nélkúlaz alábbi napirendet lilgadja el:

NÁPIREND:

777§F|ŰÁ"",

pátyárot hiónypótlósa
Előterjesztő: Kfus Jáios Norberl polgórmesler

NAPIREND TÁRGYÁIÁSA

lJ ÁSP

ren.lszel pílrdzat hión pótlúsa
Előteúeszrő: Xiss Jónos Noúert polgórmestef

A Somlotósdrhelyi Kijzös Önkanuin@i H^,atal ókql
b*drtt AsP pólyárqíh"" kqcsolóűan érkezett a megktiMött hiówótlás, mely szerint
Kíss Jónos Noúert oolgómaster:

ja\ítani szükséges

q szeptembefben meghozott te§tületi döntésükgt.

A testület részérőlhozzigzólá,s

ne

tbÉnr.

Kls§ Jónos Nofbeft Dotgúmcster: Kért, hogl aki
javaslanal egleÉa. Mzfemlartassal jetezze.
1

a

hiállrpótlásbg" íogJalt határozati

Soulószőlős Önktnuhqzat Képviselő-ae§ülete 5 igen sza|raAattal
tattózkodás nelál - ueghozta az glóbü halórozarol:

-

ellenszqyuqt

I0n0I6(Xl&)halómaol
aarornotua wkelő-testü]ere hatórozalol lmz
anruk érdekcbe4 hog a Sonlóvásárhely önkormiryzat - a
Magnrorsztág helyí anfurnfuyzqraiíól szóló 20] |-evi
sor'lló,szőlős

cI-DoOX, törvérE ll4. §-!ábgl illetve az ölk mányzati Á§P
rcndszerről szóló 257/2016 (m. 3l.) I<orü. rca&lelében
mgghatározQtlak s4fint - az önkolrurrryzati ASP rendszerhez
tőftéró csatlqkozóri lróEleattségbvk eleget tehe§serr, úElyben
felhatalnazza a
Sonlóvigirhely Önkormónyzat plgárnesterét, hogl az
ó,lbrnáíy1d nevében a KÖFoP-|.2. 1 -vEKoP-16 qzono§ító
jelű ,,Csatlaknztaüsi korctrulció az önl@luól,yzati ÁsP
rendszer orszigos kiterjesnéséhez " cíD,ű íelhívdsra támogatá§i
léretmet ,ryúirsorl b€ é§ atá ogalá§i jogviszot ! létrejóríe eserén
a kedvezménluz*i knrelezett§é4ekz' é§ jogol@t gslal<otoUa
SomlószőIős Ónkormdnyzata nevében ésjavíra,
§onlószőIő§ Kózseg Önkot naryzat hipviselfuresrülete q
94/2016. ( lX. ]2. ) szánú hg bozat& vi§lzavonja
Feklős: Kiss János Norbert polgarme§ter
Határidő: folyatnatos

Kss Jbtos Norbert polgdrmester a képvíselő-teslüle, nyífuiuos, rcndttuali ülését9 óru 15

per c lror b et e le szt e t te.
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