Szám: Ssz/ 8-3 /2017.

Jeevzőkönvv
Készült: Somlószőlős Ónkornlányzat Képviselő-testületének 20l7. .február ]{-én ]4 órai
ke zdette
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Sontlószőlős

vannak:

Polgarncstcri Hivatal Tárglaló

Norbert
Róbert

Kiss Jónos

polgarnester
alpolgárnlesíer

Somogyi
Kató Dénes
Balogh Tamás
trlda Szabolcs Árpád képvisetők
Rendes - Somlai Eszter aljegyző

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss János Norbert oolgúrmester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hog/ az 5 testiileti
fő megielent, az ülés határozatképes, azt megnyitja, Javaslatot tesz az ülés

tagból 5
napirendj

ére .

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete

5

tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

igen szavazattal

-

ellenszavazat és

1./ Az önkormányzat 20 1 7. évi lilltségvetéséről
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ somlószőlősi Ó. szociális szavetkezet kírelme
Előterj e sztő : Kiss János Norbert polgármester

NAPIREND:
1./ Önkormónyzat 2017. evi költségvetésesrű

Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a 2017. évi költségvetés tenezetét. A sport
eglesület támogatására azért lett betet-veme az összeg, hog abból fizessék ki a sportpálya
pályázat ónrészéL Elvileg ez a 20]7. évben megfog térülni az MLSz által, Ezt decemberig kell
elrendezni, ha nem sikerült legfeljebb lesz egl műfiives sportpálya 4,5 millió forintért, ez isjó.

Balogh Tamás képviselő: Nem is éríettemiért keralt ilyen magas ósszeg
támogatásra.

Rendes-Somlai Eszter aliegvző; Nem is jó helyre lett belervezve. ha ez volt vele
úr szándéka, uivel az nem támogatás lesz, hanem az adott pályázat önrészre .

kató Dénes képviselő: kölcsönként

nem lehetne odaadni a sport esyesületnek?
1

a

betervezve

polgdrmester

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Nem, mivel az önkornúnyzaí

a

pályázó, így a megvalósító is.

Balogh Tamás képviselő: Realitása is yan annak, hogl visszaadják

a

pénzt?

Kiss Jónos Norbert polgárnester: 9094-ban igen, Mindjárí megmutalja az ezen lénában

ezidáig keletkzeít iratanyagoí. Ez nem lett kikuldye?

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Nem, miyel a mai napig nem kapotl ezzel kapcsolalban
semmiféle anyagot sem papír alapos sem e-mailben sem máshol, de még szóban sem ismertette
a nlegvalósílást a polgánnester úr.
Kiss Jinos Norbert Dolgőmester: Jó, akkor nindiárt kinyomtaíja az anya4oí. Ezt a pólyát
3ÁFAazóra"díja.
@Ft
Somogvi Róbert alooIgőrmester: A világítás elkészítéseis benne foglaltatik

a

pályázatban?

kiss Jónos Norbert oolgármester: Igen, bérleti díjból pedig képezhetnek bevételt.

Balogh Tamás képviselő: Meg kellene beszélni hol

és hoglan fogják hirdetni,

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

Kiss Jdnos Norberí oolgármester: Dehogmem. A pályázatot megnyert cég készítettea

veszprémi pályát is, í8y biztosított a megfelelő hozzáértés és munkavégzés.

Somogví Róbert alpolgármester: Ha nem jön össze az önrész más forrásból, javasolja, hogy az
elkövetkező három évben ne kapjon a sport eglesület támogatást.

Rendes-somlai Eszter aliegvző: Ezen kérdésrőla kérelem benyújtása után mindig az aktuális
évben dönt (1 testület , tehát bármikor dönthetnek ígl az alauális kérelem kapcsán az adott
évben,

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Igen ,ez vállalható. Javasolja a költségvetés elfogaclitsát.
aki a rendelet elfogadásával eg,,etért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélktil megalkotta az alábbi rendeletet:

kérl hogl

6/2017.

(II l5. ) rendeletét

az ()nkormányzat 2017. évi költségvetésérű
(A rendelet a jeglzőkönyv melléklete.)

Szociúlis Szövetkezet
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
2./ Somlószdlősi Okológiai

kiss lános Norbert polgdrmester: Ismerteti a kérelmet. Javasolja a támogaíás odaítéléséta
kért eg,,millió forint összeqben, Tájékoztatásul közli, hogl az étkezdében a villany is vissza letí
íratva az önkormányzat nevére, ez karalbe]ül ]00 e Ft lesz havonta.

Baloeh Tlmás képvbelő: Ez legyen a legutolsó támogatás

a szövetkezet rézre.

Kiss János Norbert polgármester Javasolja az eglmilliós

yisszatérítendő támogalás
odaítélését.
Kéri, hogl aki javaslrltával egleíért,kezíenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képvisetőlestülete
tarlózkodás nélküI meghozta az alábbi határozatot:

5

igen szavazattal ellenszavazat

és

13/2017. (II. 14,) határozaí

Somlószőlős Kózség Onkorntanyzala Ónkornúny:at Köpvisclő-testülcte a Solnlószőlősi Ókológi,li S:ociáli.s S:övetkezet (székhely: 8183 Somlószőlős, Kossuth u. ]61., adószám:
2467]725-1-19, kepviselője: Kiss Józsefné elnök) részére a
2017. évi bizíonságos működtetése célból 1.000.000,-Ft
azaz eg,,millíó forint összegű ússzatérítendőtámogaíás
nyúj t
Áz Onkormányzat által nyújtoft kamatmentes támogatást a
szövetkezet 20 1 7. 1 2. 3 1 -ig vis szautalj a az Onkormányzaíának ka lts égv etési banksz áml ój ára.
A Képviselő+estület íelhaíalmazza a polgórmesterí a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017,03.0].
Felelős. Kiss János Norbert polgármester

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

berekesztette.
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'a-Rendes - Somlai Eszter

aljeglző

