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Szám: Ssz/  8-3   /2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én 14 órai 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Ülés helye:  Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló 

 

Jelen vannak:  Kiss János Norbert        polgármester 

   Somogyi Róbert             alpolgármester   

                                   Kató Dénes      

                                  Balogh Tamás                  

                                 Vida Szabolcs Árpád       képviselők 

                                 

                                Rendes - Somlai Eszter aljegyző 

 

Lakosság részéről:  0 fő 

 

 

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 testületi 

tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjére.  

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

2./ Somlószőlősi Ö. Szociális Szövetkezet kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 
 

 

NAPIREND: 

 

1./ Önkormányzat 2017. évi költségvetésesről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 
 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a 2017. évi költségvetés tervezetét. A sport 

egyesület támogatására azért lett betervezve az összeg, hogy abból fizessék ki a sportpálya 

pályázat önrészét. Elvileg ez a 2017. évben meg fog térülni az MLSz által. Ezt decemberig kell 

elrendezni, ha nem sikerült legfeljebb lesz egy műfüves sportpálya 4,5 millió forintért, ez is jó. 

 

Balogh Tamás képviselő: Nem is értette miért került ilyen magas összeg betervezve 

támogatásra. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Nem is jó helyre lett betervezve, ha ez volt vele a polgármester 

úr szándéka, mivel az nem támogatás lesz, hanem az adott pályázat önrészre . 

 

Kató Dénes képviselő: Kölcsönként nem lehetne odaadni a sport egyesületnek? 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Nem, mivel az önkormányzat a pályázó, így a megvalósító is. 
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Balogh Tamás képviselő: Realitása is van annak, hogy visszaadják a pénzt? 

 

Kiss János Norbert polgármester: 90%-ban igen. Mindjárt megmutatja az ezen témában 

ezidáig keletkezett iratanyagot. Ez nem lett kiküldve? 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Nem, mivel a mai napig nem kapott ezzel kapcsolatban 

semmiféle anyagot sem papír alapos sem e-mailben sem máshol, de még szóban sem ismertette 

a megvalósítást a polgármester úr. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Jó, akkor mindjárt kinyomtatja az anyagot. Ezt a pályát 

majd bérbe is lehet adni, Ajkán 25e Ft 3 ÁFA az óradíja. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: A világítás elkészítése is benne foglaltatik a pályázatban? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Igen, bérleti díjból pedig képezhetnek bevételt. 

 

Balogh Tamás képviselő: Meg kellene beszélni hol és hogyan fogják hirdetni. 

 

Kató Dénes képviselő: Még el sem készült ez a műfüves sportpálya, erről ráérnek akkor 

beszélni. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Dehogynem. A pályázatot megnyert cég készítette a 

veszprémi pályát is, így biztosított a megfelelő hozzáértés és munkavégzés.  

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Ha nem jön össze az önrész más forrásból, javasolja, hogy az 

elkövetkező három évben ne kapjon a sport egyesület támogatást. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Ezen kérdésről a kérelem benyújtása után mindig az aktuális 

évben dönt a testület , tehát bármikor dönthetnek így az aktuális kérelem kapcsán az adott 

évben. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Igen ,ez vállalható. Javasolja a költségvetés elfogadását. 

Kéri, hogy aki a  rendelet elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

6/2017. (II. 15. ) rendeletét 

 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Kiss János Norbert polgármester Javasolja az óvoda 2017. évi költségvetésesnek elfogadását. 

Kéri, hogy aki  javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

13/A/2017. (II. 14.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzata Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Somlószőlősi Napköziotthonos 

Óvoda 2017. évi költségvetését elfogadja. 

( A költségvetés a jegyzőkönyv mellékelte.) 

Határidő: 2017.02.15. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 
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2./ Somlószőlősi Ökológiai Szociális  Szövetkezet 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a kérelmet. Javasolja a támogatás odaítélését a 

kért egymillió forint összegben. Tájékoztatásul közli, hogy az étkezdében a villany is vissza lett 

íratva az önkormányzat nevére, ez körülbelül 100 e Ft lesz havonta. 

 

Balogh Tamás képviselő: Ez legyen a legutolsó támogatás a szövetkezet rézre. 

Kiss János Norbert polgármester Javasolja az egymilliós visszatérítendő támogatás 

odaítélését. Kéri, hogy aki  javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

13/2017. (II. 14.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzata Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Somlószőlősi Ökológiai Szociális  Szövetke-

zet (székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164., adószám: 

24671725-1-19,  képviselője: Kiss Józsefné elnök) részére a 

2017. évi biztonságos működtetése célból 1.000.000,-Ft 

azaz egymillió forint  összegű visszatérítendő támogatás  

nyújt.  

Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes támogatást a 

szövetkezet 2017.12.31-ig visszautalja az Önkormányzatá-

nak költségvetési bankszámlájára. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg-

állapodás aláírására. 

Határidő: 2017.03.01. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 
 
 

 

 
 

 

 

 

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 14 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

 
 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss János  Norbert                                                                   Rendes - Somlai Eszter                      

  polgármester                                                          aljegyző 

 

 

 

 

 

Szlottáné Turi Edina 

jegyző 


