Szőm: Ssz/ 8-11 /2017.

Jepvzőkönvv
KészüIt: Somlósz(ilős Önkormányzat Képl,iselő-teslületének 20l7. auguszíus 7-én ]6 óraí
kezdettel meglartoít nyilydnos üléséről.
Ütés hetve: Somlószőlős Polgármesteri Hiyatal Tórglaló
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Kiss János Norbert
Somogli Róbert
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Tóvolmaradását előre jelezte: Balogh Tamás és Vit]a Szabolcs Árpád képviselők
Lakosság részéről: l Jő
Kiss. János Norbert polgármesíer: Köszónti
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megielent,

a megjelenteket. MegáIlapítja, hog,, az 5 testületi
megnyiíja. Javaslatot tesz az ülés

az ülés hatórozatképes, azt

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete
lartózkodás

nélkül az aláhhi

3

napirendet fogadja el;

igen sza|azattal

NAPIREND:
L/ TOP 5.3.1-16 pályázat benyújtásáról
Előlerjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ TOP-I.4. ]-16 pályázat benyújtásáról
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3. / HEP feltilvizs gál atáról
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
4./Beszámoló az óvoda 20] 6/20]7-os nevelési évéről
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
5. / Ov o dav ez e t ő áll áspály áz at r ó l
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
6./ Tájékoztató az Ónkormányzat nag,;obb beruházásairól
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
7,/ Taskevári K.Ó.H. Somlóvecsei Kirendeltségégnek megkeresése
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgórmester
8. /Szoc iális tűzifa pályázat benyúj tásáról
Előterj esztő : Kíss János Norbert polgármester
9./ Lakásbérlemény kérelme
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester

-

ellenszavazat és

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I./ ToP 5.3.1-16 ptílyázat benyújttísáról
Előteüesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiqs Ján?s Norberí polgármester: Köszönti
szót a pályázaű"ól,

Baglura Ferencel és.fetkéri,hogl ejtsen néhány

B-_agruro |erenc: Ezcn pályd:at kerett|bcn konzorciunol szcretnének ncg,aló'ítani
Borszörcsök, Vid, Iszkáz és Somlószőlős önkorlnányzatokkal, valaminl az egyéb egyistitetekkel,
minl a szociális szóvetkeztek és természetesen az Elő Forrás Eg)esület, összesin ll taggal.
Borszörcsök önkormányzata lenne a gesztor. 30-35 mitlió
forintri nyílik lehetőség pályázni. A
felhívás címe: Á helyí identitás és kohézió erősítése, A helyi k;zasségek feileszftíő
eliősorban
'cielekvőkepességének
települések, településrészek, ürségek kazösségi kezdeményező- és
fejlesztését, a közösségi szerepvállalds erősöclését jeleníi. Ez a társadalnli f"lrárkórári
politikának is .fontos eszköze, a kozösségi munka hatására az érintett emberek is
e gyül l m ű ködne k a probI é múk me goldásába n.
Az inlézkedéskapcsán közösségi térségi,telepütési, iltehle településrészi helyi ideníitást erőSítő
közösségfejlesztési folyamatok, továbbá
- a ToP ERFA beruházásaihoz, illetve egléb
infrastrulaurális beavatkozások előkészítéséhezkapcsolódóan _ közósségi résmételre epulő

tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, kazbiztonsági
kö zl e ke dés b iz t ons

ági pr o gr amo k y al

ó s

ulhat nak

nx e

g

és

kiss J!ínos Norbert polpúrmester: köszöni a megkeresést, természetesen az önkormányzat és a
szociális szövetkezetek is szívesen pályának.
Eagvura Ferenc: Kéréseaz lenne, hogy írják össze a lervezett rendezvények pontos dátumait,
kazreműk;dő szervezeteket, programokat részletesen, ezl jutassák et hoziá és elkezdenek
dolgozni a pályázaton, most csupán pályázaton való résnételiszándékot kéri határozata
foglalni, az neki elég.
F.endg-s-Sqn2l.ai Eszter aliegvző: Amennyiben konzorciumban yalósul meg a pályazat, tig,, arról
is szólnia kellene a határozatnak véleményeszerint, valamint a megátlapodás erogadáűról.

Bagvura Ferenc: Nem, az nem kell.

Nolber| Dolgármester: Az elhangzottak alapján javasolja benyújtani a Íenti
pályázatot, Kéri, hog aki jal,aslatával eg,,etért, kézfenntartassal jelezze.'
Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-tistülete 3. igen szavazattal, tartózkoűs és ellenszavazat
nélkal meghozta az alábbi határozatot:
Ki§§ .János,

66/20 I 7.( W I 1.07, ) hatdrozaí

Somlószőlős Ónkormányzatának Képviselő+estülete úgy
dönt, - hog,l pályázatot nyújt be ,, A helyi identitás és kohézió erősítése ,, című TOP 5,3.1-16 kodszámú pályázatra.

A

Képviselő- testüIet felhatalmazza a Polgármestert a
szülaéges intézkedések megtételére,a kapcsolódó nyilatkozatok alóírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: .folyamatos

2

2./ TOP-1.4.1-1

6 ptíIyd7at benyújtósáról
Előteúesztő: kiss Játtos Norberí polgtírmester

(i§s

Jlítr_os Norbert polgármester: Ismerteti a pálydzati kiíróst. Eg,l szakértői tevékenységről
érkezett hozzá árajánlal 15() e Ft összegben. Az a kérdés,egyáttalltn pályázzanak- e? Éhhez a
PálYázathoz llozzá kell járulni, nenl ] 1|%o-ban fnanszírozoít mindenl összeveíl,e. Lesz tttég
bizlosan terl,ezői költsé7 150 e Ft körül, augusztl.ts ] 5 a beatlási haíáridő.

Sqhtogvi RÓberí alpolpárme§ter; Mennyí lenne az össz köllsépp,etés?Akkor nem újat építenénk?

(i§s Jónoq Norberí polgármester: Hatyan tnillió lerule. Nent építenénkújal, a meglévőt
újítanánkfel. A tüzelőtároló és a tornaszoba maradna el a tavalyi'ten,ekből,'de lényegében a

A lényeg, hog1l ebbe a kaltségvetésbe beleférjenek, tehát az óvoáa teljes
felújítúsavalósulna meg, valanint nini bölcsőde kerülne kialakításra 5 ftj részére. Úiat
mentén valósl.llna meg.

szeretett volna, de azt íavaly sem táfixogatíák,

Kató Dénes kétlviselő: Kötelezettség van benne?
Kiss. Iános,Norbert noleórmester: Nincs, annyi van, ha valaki be szeretné íratni a glermekét,
azt kótelező felvenni. Háromszázezer forint biztos kell az indulóshoz.

Somogvi. Róbert alpolgármester: Amennyiben
támogaíható, leg,,en ígl.

ígl a

pályázatuk naglobb valószínűséggel

kiss Jónos Norbert polgórmester: Ez egl fontos dolog, ha ez sikerülne nem hiába voltak
képviselők. Az elhangzottak alapján javasolja a pályázat benyújtását. kéri, hogl aki
j av aslatával e glet ért, kézfenntartás s al j elezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkal meghozta az alábbi határozatot:
6 7/20

I

7.

( WIL

07. )

határozat

Somlószőlős Önkormónyzatának KépviselőtestüIete úgy
dönt, - hogy pólyázatot nyújt be ,, A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, kózszolgóltatások fejlesztésével,, című TOP I.4.]-16 kódszámú pályázatra óvoda fetújílása,mini böl-

cs őde

A

kialakítás a tár glb an.

Képviselő- lestület íelhatalmazza

szüksé ges intézkedésekmegtételére, a

a Polgármesteft a
púlyázati dokumen-

táció aláírására és a pályázat benyúitására.
Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

Felelős:

H E P fe l ül v ia g á latáró I
Előterjes ztő: Kiss János Norbert polgármester
3./

$ss János Norbert polgármester: A HEP felülvizsgálata szükséges augusztus 29.-ig. Barcza
krisztina HEp munkatárssal átnéztéka programot, javasolja az t válbz}atások nélútérvényben hagyni.

A testület részérőlhozzászólás nem történt.

J

IQss !íno§ Norbeft polgdrmester: Javasolia a határozat nleghozatalát az elhangzottak alapj án. Ké r i, ho gy_ aki j av a s l at áv al e g) e t é r t, kézfe nnt ar t d s s al.j e le zz e.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szál,azatlal ellenszavazat és tartózkodás nóIktil ntcghozta uz alábhi hLllározolot.-

68/20

1 7,

( WII. 07.)

h

aítírozaí

Somlószőlős Ónkormáry,zatúnak Képviselőlesíiileíetigy
dönl, hogy a településre vonatkozó Helyí Esétyegyenlőségi
P1,0grotnol feltilvizlgülta, a:t túltoztatasok nólküt
érvényben hagja.
Felelős: Kiss János Norbertpolgármester
Határídő: .folyamal os

4./Beszámoló az óvoda 20l6/2017-os nevelési evérű
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgórmester

kiss Jdnos Norbert polgórmester: Ismerteti a beszámolót

és javasolja

elfogadását.

kérdés,hozzászólás nem volt-

Kiss Júnos Norbefi polgármester: Kéri, hogl aki a javaslattal eg/etért, kezfenntartással

jeIezze,

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestlllete 3 igen szavazattal
tartózkodós nélkiil , meghozta az alábbi határozatot;

-

ellenszavazat és

69/2017, ( VIil, 07. ) haíározat

Somlósző]ős Község Önkormányzat Képviselőlestülete
úgl dant, hogy a Somlószőlősi Napkoziotthonos Óyoda
2016/20] 7-es nevelési évről szóló beszámolóját efogadja.
A beszámoló a jeglzőkön7v melléklete.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamaíos

5./Ov o daveze tő dl l úsp ő ly á zaíró

l

EIőterjes7tő: Kiss lónos Norbert polgármester

klss János Norbert polgdrmester: Elmondja, hogl

a pályázat kiírásra került az elmúlt ülésen
elhangzott tájékoztaíó alapján a kózigállás portálon. Egy jelentkező sem yolt, de még érdeklődő
sem. Javasolja a jelenlegi óvodavezető helyettes kinevezése meghosszabbítását még egy éwel.
Horváthné Csiszár lldikó óvónővel beszéltek, ki elvállalná a posztot a kóvetkező Úőizakra x,
szintén átmeneti jelleggel. kéri, hogl aki ajavaslattal egletért, kézfenntaríással jelezze,

kérdés,hozzászólás nem volt.
Ki§s rános Norbert oole(irmester: Kéri, hogl aki a javaslattal egletért, kezfenntartással

somlószőlős onkormányzat képviselő+estülete 3 igen
tartózkodás nélktjl - meghozta az alábbi határozatot:

4

szavazattal

ellenszavazat és

70/2017, ( WII. 07. ) haíározat

Somlószőlős Község Ónkonnányzat Képl,iselőleslülete
tigl dönt, hogy a Somlószőlős Napkoziotthonos Óvocla
óv,odavezetői feladataival 20]7. alguszíus 16. napjáíót
20l8. augusztus l5. napjáig Hor,-áthné Csíszár ]\rlikó
(szül.: (|siszár Ildikó . Devecser, 1970. 01. 22,. an; Szita
Mária) Doba, Árpád u. ]0. szám alaííilakost bízza nteg.
Á képviselő+estülel .felkéri az aliegyzőí az óllodayezetői
úllás 20]B.évben való nleghirdetésére és a pályázat
t e c hnikaí lebonyol ítás ár a.
Felelős: Kiss János Norberl polgártnester
Re nde s-S ont l ai Es zt er alj
Hctt ár idő :,folyama t o s

e

glző

6,/ Tájékoxtató az Önkormtinyzaí nagtobb beruledztísairóI
Előterjes7tő: Kiss Játtos Norbert polgármester

{iss János Norbert polgármesíe/: Ismerteti, hogl megvásárlósra került a Somlószőlős ]/9
hrsz-ú ingatlan 1.3 millió íOrint összegélt, 220 e Ft értékbenkéménykerult vásárlásra a

kisiskola éPületéhez, megkötésre került a lakásbérleti szerződés a Satőipari Szaverkezettel ]5 e
Ft/hó összegben. kifizetésre került az IcoN Hungary kft részérea településkepet meghatározó
építményekpályózatával kapcsolatban 933 e Ft, valamint yan egy 190'e Ft-os'számlájuk a piac
pályázatához, szabó Dániel tervezőnek 350 e Ft lett kiJizeie szintén a piac pályázattal
kapcsolatban. 200e Ft értékben lett eg,l kéménybeszerezve a kisiskola épaletéie.

Kaíó .Dénes képviselő: Azt nem a szereíetszolgálatnak kellene Jizetnie, szerinte íg,t volt a
megállapoűsban?

Kiss Jdnos Norbeft nolgdrmester: Lehet, hogy ez tényleg ígt van, utánajár,

4encles-sqmlai Eszter aliegvző: Az elmúlt üléseken íöbbször szóvá tette, yalamint polgármester
úrnak is folyamatosan mondja a besszezések nem szabályszerűen
folynak. Az eiőbi íelsorolt
kifizetésekhez nem volt sem testületi döntés, sem három összehasonlíiható árajánlat Lz 500 e
F1-ot meghaladó kiadásoknáI. Ismerteti a beszerzési szabályzat ide vágó részeit. A
szÖvetkezettel ktjíÖtt szerződés nem megfelelő. Eglfetől nincs mögólte testületi döntés, másfelől
nincs benne, hogl mikortól él a szerződés,
Sott!_ogvi Rébeft alpolgármester: Mivel tudtak a kiadasolcról, ígljavasolja efogadni azokat.
Ezeket mindenkepp végre kell hajtani.

kiss rános Norbert nolgármester: Jó, hozni fog egl másik szerződést. Érdeklődés volt az iskola
épületére,de iparí céget érdekelne, a testület véleményeszerint
foglalkozzanak vele?
Kató Dénes kélviselő: Doba kérte a pénzt a kózös vaglonért?
Ifiqs lános Norberí polgármester: Igen, kerte,
kifizetést.

de

javasolja majd nekik a ket részleíben való

Somogvi Róberí alpoIgátmester: Legyen most, megjövőre

egl részlet.

l_ános Norbert polgármester: szerinte leg,len decemberig lezárva a téma, attól
függően,
hogl hogy tudnak pénzt felszabadítani e célra. Tájékoztatásuí elmondja, hog,, IFA bműeásét
tervezi, mert bizonyos pályázaíoltra csak ígl nyílik esélyük. kéri az atjeglző asszonyt a

{iss

következő ülésre készítsen elő egy rendelel tenezetel,
Re.ndes-S?ml.ai Eszter uliegvző: ,Ielezni szerelné, hogl a településképet meghatározó épületek
rekonsírukciója pályázalol megnyerte az önkormányzat, áe a niegszavázott onerát jóval
ÍÚlszárnYalja a pályázaíban Jbglalaí ónerő, millel a bű"átó szerl, a bilső
íelújításosakatteljes
egészében lehúzía.
ki§s !ítt-o§ Norbeft oolgtirntester: Igen, holnap akarja kíderíteni a pályázaloí írókkal, hogl ha
a belső -felújításl telies egészében elhaglják, akkor is megvalósíthatz e a pályázat. Anleniyiben

löbb kérdésnincs, javasolja .fenli 500 e Fl-ot meghaladó kiidaiom

meglúmogatni. Kéri, hogt akí a.iataslattal epyetért, kézfenntartással,jelezze.

somlószőlős ()nkormányzat képviselő-tesialefu 3 igen sza|azattal
íartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
7 I/20

-

határozattal

ellenszayazat és

l 7, ( W IJ. 07. ) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkorntányzat Képvise]ő-testülete
úgl dan, hogy
I ./ megvásárolja a Somlósző]ős Kossulh u. ] 94. szám alatti ingallant (l/9hrsz) Jáger llona Hajnalka (szül.: Devecser ]971.07,08.) Borcsöcsök, Kossuth u. 4. szánl alatti
lakostól ]. 300.000,-Fl összegért;
2,/bérleti szerződést köt a Somkjszőlősi Sütőipari Szociátis
Szövetkezettel a Somlószőlős, Kossuth u. 49. szám alatti

a ] 5, 0 00, -Ft/hó ös sze gér t ;
3./ICON Hungary Kft (Budapest, Bókay J.u. 56.) megbízza
a VP -6, 7. 4. ]. 1 - 1 6 pályázat elké szítés ével 9 3 3. 000, -Ft ö szsze gbe n,valamint a VP 6-7. 2. 1, -7. 4, 1, 3 - t 6 pályázat elkészítésével] 90. 5 00. -Ft össze gbe n.
A képviselő+estületül felhatalmazza a polgármestert a
szülrséges szerződések, nyilatkozatok aláírása.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos
l alqisr

Tüskevári K.Ó.H. Somlóvecsei Kirendeltségégnek megkeresése
Előterjesxtő: Kiss János Norbert polgtírmester
7./

{iss- ,Iános- Norbert polpármester: Ismerteti a levelet. Az orvosi rendelőt szeretnék felújítani
I-596e Ft lenne a mellékelt árajónlatok alapján gázJűtésre óttérve. Ehhez kernek hozzájáiulást,
mivel a normatíva a háziorvosi szolgálatért somlószőlősnek jár. Javasolna 300 e Ft-ot
beleadni, Jelen PilIanatban többel nem is tudnának hozzájárulni, ndluk is van bőven beruházás.

somoeui Róhe,rt aloolgármester:

A

normatíva afeladaton nem is marad.

tavalyi évben meg lett emelve az orvos bére, ígl plusz

I{ató Dénes képviselő: Amennyiben nem eg/ ekkora felújítást tefvezetek volna, azért
kevesebből is ki lehetett volna hozni. Nem gondolja, hog1l máskepp nem tudíák volna ezt
megoldani, talán Mthetente van csak rendelés, ekkora fetújításnem iiáokott.

Kiss JÓnos Norbert polgdrmester: Igen, ez eg,, áflgó fetújítás Ha ezérl kiszállnak a
társulásból nem tudnak vele mit tenni. Javasolja, akkor ne támogassák a
fetújítást. kéri, hogy
aki a javaslattal egletért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal
- ellenszavazat és
tartózkadás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

72/20I7. ( WII. 07. ) hatirozat

Somlószőlős Község Ónkormányzal KépviselőSestülete
Úg1l dan, hopgl nem nyújt anyagi támogatáSl a Tíi,skevárí
K. O. H. Somlóvecsei Kirendeltsé gégnek megkere sésesben
foglalat Somlóvecse orvosi rendelő épületének .felúiításához.

Felelős: Kiss János Norberl polgármester
Határídő:.folyamatos

8,/Szoc iá l is tűzifa pdlyázat beny újttísáró l
EIőterjeszíő: Kiss János Norberí polgármester

Kis§ lános Norbert polgármester: Jsmerteti az előterjesztést. Idén ]22 m2 fára pályázhatnak,
melYhez a szállítás mellett ]55 e Fí önerőt is biztosítani szükséges. Kéri a testalótei, tegyék
fel
kérdéseiket.
kérdés,hozzászólás nem volt.

kiss Jónos Norbeft polgármester: Javasolja a határozat tervezet szerinl a pályázat benyújtását. Kéri, hogt, aki.javaslat^,al eg)etért, kéz;t'enntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szávazattal, tartózkoclás és ellenszavazat
nélkül meghozta oz alábbi határozatot:
73/2017. ( WII. 07, ) határozat

Somlószőlős

Könég

Ónkormányzatának Képviselőtesíülete úgl dönt, hogl ,,a települési önkormónyzatok
szociális célútüzelőanyag vásárlásához kapcsotódó
kiegészítő támogatásról " pályázati kiírás alapján szociális
tűzifu vásárlás támogatdsához benyújtja igényét122 mj

tűzifára.
A Képviselő-testület vállalja a megpólyazatott t22 m3
tűzifához kapcsolódó önerő 154.940,-Ft, valamint a tűzifa
szállítasi költségeinek biztosítását a 2017 évi
költsé gvetésének terhére.
A Képviselő-testület a szociá]is célútűzifaban
részesalőktől ellenszolgáltatást-nem kér.
Á Képviselő-testület .felhatalmazza a polgármestert a
pdlyazat benyúj tásóra, aláír ás ára.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

9./ Lakásbérlemény kérelme
Előterj eszíő: Kiss János Norberí polgúrmester

Kiss János Norbert oolgórmester: Ismerteti Judi Lajosné kérelmet. Kéri a tesíületet, teglék fel

kérdéseiket,

kérdés,hozzászólás nem volt.

Kiss rúnos Norbert oolgórmester: Kéri, hogl aki a lalais kiadósával a kerelmező részéreegle-

tért, M zfe nntar tás s al j elezze.

Somlószőlős Ónlrormányzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal, tartózkaűs és ellenszavazat
nélhil meghozta az alábbi határozatot:
71/2017. ( WII. 07. ) hatórozat

Somlószőlős Kózsé g Ónkormányzatának Képyiselőlestülete
úgl dant, hogl a tulajdonáí Mpező Somlószőlős, Kossuth u,
]05. szóm. alatti ingatlant Judi Lajosné (szül,: Tóth
Renóta, szül.hely: Cellümölk szül, idő: 1978.12.15., anyja
neve: Gulyás Emma ) Somlószőlős, Kossuth u. 143.szám
alatti lakos részérebérbe adja 2017,08.07. napjától
határozatlan időre l0.230 ,-Ft / hó összegért .
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
( A bérleti szerződés tervezet a jeg/zőkóny, melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgórmester
Határidő: folyamatos

Több Mrűs nem lévénKiss János Norbert polgármester a lrepviselő-íestüIet nryilvános ülését
17 óra 50 perckor berelresztette.

Kní,
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