
Szám: Ssz/ 8-2 /2017.

Jegvzőkönvv

Késziilt: Somló,szőlős Önkornlányzal Képviselő-testületének 2017. .február B-án 15 óraí
kezdellel me gtaríott nyilvános üléséről.

Ülés hetve: Sonlósző!ő.s Polgórmestcri Hil.atal Tárgyató

Jelen vannak: Kiss János Norberl polgármesíer
Somogli Róberl alpolgármester
Kató Dénes
BaloghThmás kepviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljegyző

Távolmaradását előre jelezte: Wda Szabolcs Árpád képviselő

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss lános Norbert polgármester: Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hog (1z 5 testületi
tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatoí tesz az ülés
napirendjére,
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szayazatlal ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
I ./ Pályázat benyújtásáról
Előterjesztő : Somogyi Róbert alpolgármester
2. /Rendezé s i terv módo sítás áról
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Kanűi gadar részleges környezetvédelmi felülvizsgálatáról
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester

I./ Pályázat benyújtásáróI
E lőterj esztő: Kiss rános Norbert pol gdrmester

Kiss János Norbeft polgármester: Ismerteti a VP6-7.2.1-7.4.].2-16 számú páIyázot tartalmat,
valamint benyújtósának, fenntartásának előírásait. Konzorciumra kell lépni Dobával és Bor-
szörcsökkel, . Á pályázatot I db erőgépre (trahort- Somlószőlős koltsége), I db ágaprítót,
gréderre és tolólapra (Doba lu:ltsége) valamint egl db. rézsűkaszára és árohiszító adaptene
nyújtják be, az önerő 546,181,-Fí. Ehhez jön még hozzá Somlószőlős önkotmányzatának a
közbeszerzési eljárás kal*ége, valamint egl főt kell alkalmazni a gépek vezetésre, heti 60 órá-
ban 5 éven át. A megbízási díjat lakosság szám arányosan szintén megosztja a három teleülés.
Köralbelal ez a költség 4,6 millió forint, melyből körülbelül 1,B 2 millió forint jul majd Som-
lószőlősre. Ez még nóveli az ónerő mértékét. Amennyiben nincs kérdés, javasolja a határozat
tervezet elfogadását.



kérdés, hozzászólás nem történt.

I{iss ,IáFos Norbert polgúrmester: Kéri, hopy aki a fent e]han+zottak alapján a pályázat
be nyúj tás ával e gyet ért, ké zfe nnl artá s s al j el ezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szayazallal- íaríózkodás és ellenszavazat
nélktil nleghozta az alábbi haíározatoí;

8/20I7. (II. 8.) hgtúrozat

Somlószőlős Ónkornúnyzatának Képviselő-testülete úg) t]önt, - hoprl pátyázalol nyújt be a
,,Küllerüleli helyi közutak fejlesztése, önkormányzaíi ulak kezeléséhez, állupotjavírásához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése,, chnű, VPó-i,2. ] -7.4.1.2-] 6
kódszánú pályazat 2. célterületére Doba és Borszórcsök Önkormányzarát al
konzorciuntban.
pállázat negnevezése: soniószőlős, Doba és Borszörc;ök Ónkornúny:atok útjaimlk
kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és nunkagépek beszerzése,
PúIyázat megvalósításának helyszíne: Somlószőlős belterül et 146/ ] hrsz
Pdlyázat megvalósííásának helyszínének helyrajzi száma: 8183 Somtószőlős, Kossuíh u.
] 05.
A PáIYázat rövid leírása: : A konzorciumi egüttltlűködésben részt vevő önkornúnyzatok a
pályázat keretében 1 db erőgépet, (traktofí- Somlószőlős költsége), 1 db ágaprítót, grédert
és tolólapot (Doba költsége) és egy db. rézsűkaszát és ároktiszító adaptert (Borsiörcsök
költsége) szeretnének beszeremi, a konzorciumban a közbeszerzés koliségét Somlószőlős
állja. Ezek, yalamint a meglévő eszközök segítséghlel az önkormányzatok tulajdonában
lévő bel- és külterületi utak kezelését, állapotjavítasát, szükség szerinri karbontartásáí
szeretnék elllégezni különös tekintettel a Somló-hegt útjaira.

SomlószőIős
Község 8 172 150

6 732 270

Borszörcsök
Község 6 ]]5 050

A fentiekből adódóan a Képviselő-testület megállapítja, hog a pályázatból Sontószőlős
Község onkornlányzaífa eső önerő összege (546 181 F' sajáí íorrá'ként rcrulelkezésre áll,
támogatás elnyerése esetén az ónkormányzat az önerő összegét a költségvetésben elkülöníti.
Á képvíselő- testület íelhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkdések megrérclére,
a pályázati dokumentáció aláírásara és cl pályázat benyújtására.
Felelcb: Kiss János Norberl polgármester
Határidő: azonna]

Kiss János Norberí polgdrmesíer: Kéri, hogl szavazzanak az önerőn felal jelentkező köttségek
viseléséről, vagyis a hanan órás személy bérköltségnek lakosságszám arányos viseléséről és a
közbeszerzési eljárás költségének vállalásáról. Aki a fent elhangzottak alapján a határozat
meghozatalával egyetért, kézfenntartással j elezze.
Son ószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal- tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi haíározaíot:



9/2017. (II. 8.) határozat

SomlószőIős Onkormányzaíának KépviselőtestüIele úg) dönt,
hogl a VP6-7.2 ]-7.1.].2-16 kódszámú pátyázal 2, célterületére
Doba és Borszörcsök Ónkclrnlányzaldval konzorciumbatl
benyúilott pályázathoz a vállalt önerőn felül bizíosítjo q)ertes
pályázat esetén:
- a közbeszerzi eljárás koltségét, yalaminí
- a konzorciuttli partnerekkel eglütt lakosságszám arányosan
.fblosztva a pólyázat lartalma szerint eg) fő heti 60 órás
munkavállaló megbízási díját a pályázal íenníartási időszaka
végéig(5év),
Felela: Kiss János Norbert polgármester
Haláridő: fob)amatos

2./Re n d e zé s i te rv mó d o s ít tís á r ó l
Előíerjesztő: Kiss Ján os Norbert polgármester

Kiss lános Norbert polgármester: A 2()16. évben elindított rendezési terv módosítás most ért a
végére. A meghildött anyag alapián egl határozat és egl rendelet me4alkotása szükséges még.
kéri a testületet, hogy amennyiben van kérdésük, íegékfel, amennyiben, nincs, szayazzanak a
módosításról a tervezet alapján.

kérdés, hozzászólás nem történt.
kiss lónos Norberí polgdrmester: kéri, akí a határozat tervezet elfogadásával egyetért,
ké zfe nnt ar t ás s al j e l e zz e.

SomlószŐIŐs Ónkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal- tartózkodás és ellenszavazat
nélkal - meghozta az alábbi határozatot:

10/20I7. (IL 8.) hatdrozat

Somlószőlős község Ónkormányzat képvíselő-testülete az épített kör-
nyezet alakításáról és védelméről szóló ]997. évi LXXVIIL törvény
9/B § (2) bekezdés a) pontja alapj án Somlószőtős l<;zség Település-
szerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-1, melléklete alap-
ján állapítja meg:
]. meIIéklet: Településszerkezeti Terv leírás módosítása
2. melléklet: A biológiai aklivitásérték számítás eredménye
3-4. melléklet : településszerkezeti tervének raj zi munkarészét módosí-
tó fedvényrajzok
Á Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogl a településszerkezeti
terv módosításának efogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfo-
gadotl településszerkezeti teru módosítását küldje meg az óllami Jőépí-
tésznek és az eljárásban résztveyő államigazgatási szerve]crtek,
A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egidejűleg
hatályát wszti a 3-1. melléklet dltal tartalmazotí fedvényrajzok szerin-
ti területekre vonatklzóan a község teljes közigazgrttási területére vo-
natkozó 80/2010 (IX.22.) önkormányzati határozattal megállapított
te lepülé s szerkezeti terv e.

Felelős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő: folyamatos



5/20l7. (IL 9. ) rendeletét

somlószőlős köuég helyi építési szabólyzaítírót, valamint
szabáIyoztisi temrű szóló 7/2010. (IX. 23.) önkormányzatí
re n d e l et mó dos ít ős áró L

(A rendelet a jeglzőkönyv melléklete.)

3,/ kanóti götlör részleges környezetvétlelmi felülvizsgáIaídrót
Előterjesztő: Kiss János Notbert polgármester

Ibs.ftnoq.Norber Fejér Megyei Kormányhivatal részleges környezenédelmi
felÜlvizsgálatot kért a kanóti gödör tefiletae. Tájékoztalásul kózti, hogy hivataios árajónlat
ry:q ,? érkezett a felülllizsgálat elvégzését illetően, de megkereseít egy szakéríőt, aki 650-
700 e Ft körü]i dÚat mondotl. A hivatalos árajánlat beérkezéie után újri a testület elé hozza az
Üglet. A kÖrnyezetvédelmi hatóságtót már megkérték a határidő hosszabbításí, mivel február
13.-án az eredeti lejár.

Tbvábbi kérdés nem volt.

Kiss,János Norbert polgármester a kepviselőlestület nyilvános ülését 15 óra 40 perckor
berekeszteíte,

Ki§.s. J44oq Norbert polg(írmester: Kéri, hogl aki a fent elhangzottak alapján a rendelet
módosításával epg,lelért, kézfennlartással j elezze.
somlószőlős onklrmányzat képviselő+estíilete 4 igen szayazattal - ellenszayazat és
tartózkodós nilkll megalkottu az aláhhi rcnde!ctet;
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