Szlím: Ssz/ 8-6 /2017.

Jegvzőkönvv
Készült: Somlószőlős Ónlcormányzat Képviselő-testaletének 2017. ápritis ]2-én ]3 órai
kezdettel megtaltott rryilvános, rendkívüli ülésérőt.
Ütés helve: Somlószőlős

Polgármesteri Hivatal Tárglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róbert
alpolgórmester
Kató Dénes
Balogh Tamas
Wda Szabolcs

Árpád

Rendes - Somlai Eszter

lcepviselők

aljegző

Lalrosság részéről: 0 fő

Kiss ÚÍnos Norbert polgórmester: Köszönti a megjelenteket. Mególlapítja, hogl az 5 testületi
tagból 5 fő megielent, az ülés határozatWpes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. A rendkívüli ülés ósszehívását a napirendi pontbeli sürgős döntési lalnyszer
indolalta.
somlószőlős Ónkarmányzat képviselő-testiilete
igen szavazattal
ellenszavazat és
tartózkadas nélbíjl- az alóbbi napirendet fogadja el:

5

-

NÁPIREND:
I./Helyi krmelői piac létrehozásáról
Előterj e sztő : Kiss Jónos Norbert polgórme ster

1 JIIe lyi Tetme lőí píac létre h oztús áró I
Előterjesztő: Kiss Já4os Norbert polgdrmester

Kíss János Norbert polgórmester: Elmondja, hogl a kózeljövőben be kívánják adni a W6-7.2.17.4.1.3-17 kodszárnú pilyizatot a helyi termékertékesítéstszolgáló piacok infrastrulcturális fejlesztésére. Az ICON Hungmy Krt keszíti majd el, tájélaztatásuk alapjón a pályazat benyijtásának alapfeltétele, hogl a páIyizat beadásalror már működő piac leglen a telepüIésen A 98 és
101/3 hrsz-ti teltiletel{et javasolja e célra kijelöIni a kultúrház tnellett. ftt árusíthatna majd a
SzociáIis szöveílíezet is, valamint a helyi termelők A lujvetkező ülésre pedig előkeszítik a helyi
tetmelői piac műIödését szabályozó rendeletet. Javasolja, foglalják hatórozatba, hogl az önknrminyzat is kíván árusítani a létrehozott helyi termelői piacon.

kérűs, hozzószólás

nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgórmesteí: Javasolja a határozati javaslata elfugadósót. Kéri, hogl aki
j avas latával egtetért, kczfenntartóss al j elezze.

somlószőlős onkormányzat képviselő-testülete
tartózkodós nélkijl meghozta az alábbi határozatot:

5

igen szavazattal

-

ellenszavazat és

28/2017.( IY. 12.) hafuirozat

Somlószőlős Kazség Onkormányzat Képviselő+estülete úgl dönt,
hogl a tulajdonát kepező Somlószőlős 98 és 10I/3 hrsz-ú
területeken helyi termelői piacot hoz létre.
Á Mpviselő+estület szándékat fejez ki, hogl a létrejövő termelői
piacon árusítani kíván.
Felelős: Kiss Jónos Norbert polgór.mester
Határidő: folyamatos

Kiss János Norbert polgármester a kepviselő-testület rtyilvónos,rendkívüli tilését13 óra 20
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