Szám: Ssz/ 8-8 /2017.

Jegvzőkönvv
Készült: Somlószőlős Ónkorntányzat Képviselőlestületének 20t7. május 31-én 16 órai
ke

zdet t el ne gt art ott nyilv án os

ü1 és

éről.

Ülés helve: Sontlószőlős Polgál"mesreri HivatalTárg,,aló

Jelen vannak: Kiss János Norbert
polgármester
Sonlogli Róbert
alpoIgármester
Kató Dénes
Balogh Tamás
Vida Szabolcs Árpád kepviselők
Rendes - Somlai Eszter aljeglző

Lakosság részéről: 2

íő

Kis§, ,I!Í4o§ Norbert polgórmester: Köszönti a megielenteket. Megállapítja,
tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Meghíiáira

hog) az 5 testületi
keűlt a Devecseri
Járási hivatal képviselője, azonban egléb elfuglaltságai Áiatt nem tudott eljönni.
kepviseletében NémethnéKovács Szilviát Javaslatoi táz az Úés napirendjére.
somlószőlős Önkormányzat képviselő-testüleíe 5 igen szavazattal
- ellenszavazat és
tartózknüs nélkül - az alóbbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

Áz Ónkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításóról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
2a(74z Ónkoyluzat és a Napkaiiotíhonos Óyoda 2016. évi gazűlkoűsáróI (zárszámadás)
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
4./ Vegles ügyek
EIőterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
- Tájékoztatds a Sz. Ókológiai Szociális Szövetkezet helyzetéről
- H EP felülvizsgálatáról
- Pályázatokbenyújtásáról
- Lakossági kérelmek
- Tájékozíatás az elmúlt ülés óta történt íontosabb eseményekrőI
1./

NA P I R E^i D rÁ R G yA L,,ÍsA

1./ Az Önkormányzat 201 6. évi köhségvetésének módosítősúról

Előte rjesxtő: Kiss lános Norbert polgármester
Iftss

JinPs Norbert nolgármesíer: Ismerteti

javaslatát.

kérdés,hozzászólás nem volt.

a rendeler núdosítását, Kéri a testület yéleményét,

Kiss JlinQs Norbert polgármesíer: Javasolja a módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel
e 89/e

t

érí,kéz fe nnt art

ás

s a l .i

el e zze.

Son ószőlős Önkorntányzat Képviselőleslülete 5 ígetl szavazaltal, íartózkodás és ellenszavazat
nólkiil negalkotta az alabbi rendcletet;

I 0/201

7.(V,

3

l. ) rendelet

az Önkormányzat 2016, évi köItségveíésétőI szótó
4/2016. (II. 16,) önkormónyzaíi rentleleí mótlosításáróI.
( Rendelet a jeglzőkönyv melIékleíétképezl)

[bs ldltos Norbert oolgármestet:
l5 perckor.

szüneteí rendel el a rendelet kihirdetésesnek idejére l6 óra

Az ülés ] 6 óra 25 perckor folytatódik.

2JAz OnkormánYzat és a Napköziotthonos óvoda 2016. évi gazdótkodúsáról (zársadmulús)
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgármester
I{is| János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,javaslaíát.

A lestület részérőlhozzászólás nem történt.
Eiss.Iénos Norbeft polgőrmester: Javasolja elftgadni az előterjesztés alapján az óvoda 20]6.
évi ka lts égvet és éről szóló b e s zámoló t.
Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül nteghozta az alábbi határozatot
4 9/2 0 I 7. (V. 3 1. ) h

atdrozat

Somlószőlős Onka,rmányzat Képviselő+estülete a Somlószőlős
Napköziotthonos Ovoda 2016. évi gazdálkodásárót szóló beszámolót elftgadja.
(A beszámoló a jegzőkönyv nleltéklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20] 7.05.3 ].

kiss Jdnos Nolbert Dolgdmester: Javasolja efogadni az előterjesztés alapján a rendelet terKéri, hogl aki ezzel egyetért kéfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igin szavazattal
- ellenszavazat és tartózkodás nélkiil megalkotta a:
vezetet.

11/2017. M. 31.I reruleletét
az Onkormányzat 2016. evi zórszámadósáróI.
(A Rendelet a jeglzőkönyv melléklete.)
Kiss lános Norbert polgármester: Szünetet rendel el a rendelet kihircletésesnek idejére t6 óra
2

30

perckor.

Az ülés ] 6 óra

10

perckor.folytatódik.

3./ Gyermekvédel m i beszd mo l ó

Előterjesztő: Kiss Júnos Norberí poIgúrmesíer
Kiss JÚnos Norbert polgármesíer: Ismerteíi a beszámolót, amelyel a képviselőlestületnek május 3l-ig kell elfogadnia. Elgondolkodtató, hogy csökken a g,lermekek száma, ebben segítene
letelePedési tdmogatásos rendeletük. Lassan a t0l,-Fthetek projehjükel is be kellene indí}ani.
Evenle legalább 5 fiatal családot kellene hozni. kéri a testület véleményét,javaslatáí.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzúszólás

nem volt.

Ki§s ,Iánq_s. Norbert polgdrmester: Kéri, hog,, aki a germekjóléti és gyermeklédelmi
feladatokról szóló 2016. éyi beszámoló elfogadásával egletért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete i igen szavazattal, taríózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot
5

0/20 1

7.

(V. 3 1. )

hatdrozat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő+estalete úg,l
danL hogy a g,,erme§óléti és gyermehtédetmi feladatok
ellátásáról szóló 2016. évi beszámolót jóváhaglólag elfugadja.
(A beszámoló a jeglzőkönyv melléklete,)
Felelős. Kiss János Norbert polgármester
Haíáridő: 2015. május 31

4./ Vegles ügyek

Előíeüesztő: Kiss Jdnos Norbert poIgármester
4.1./ Tájékoztaíős

a

Sz.

Ökológiai SzociáIis Szöveíkezeí helyzetérdl

triss Jdnos Norbert oolgármester: Többször elhangzott a testület részéről, hogl szeretnék, ha a
SzÖvetkezet beszámolna a munkójáról, Ezért került Kiss Józsefné elnök meghivásra, Kéri tegle
meg beszámolóját,

Kiss JÓaefné Sz Ö,SzSz elnök:Ismerteti a beszámolót, kiegészítia tartozások kiemeléséve|,6
millió forint tagi kölcsön mely 4,9 millió forint az önkormányzat felé, 1,3 millió
forint a

szállítókfelé,

Kiss János Norbert polgdrmesler: Ez a januári állapotot tü]crözi u1ye?
Kiss Jóuefné

Sz Ö.SzSz

elnök:Igen, december 3].-et, de most is ennyi a tartozás,

Kis.s János Norbert polgármester: Ennyi nem lehbl a tartozás. Kérte ezt bogozzók ki, két
milliónál nem lehet több.

Kató Dénes kéPvÍselŐ: Óssze kellett volna hívni a szövetkezetet, hog/ elfugadja
minden évben.

e a beszámolót

{iss Józsefné Sz Ö.SaSz elnök:

Igen, a tartozás aktuúlisan llalószínűleg kevesebb. Kérte a
kanyvelőket, hog,l adjanak 20]5. évrőt is bes:ámolór, de nenl készítettékel. Ó a holnapi nappal
le szeretne nlondani elnöki tisztjéről,

kiss Júnos Norberí tlolgármester: persze, de az átfutási idő ataít, míg bejeglzik az új
szöyetkezelel - ezt netíl tudja ntcnnyi les: - , aLltlig ,",eg a .Pgo képviseűi a S|övetkezetet.
Szcnúly szerint elfogadja a lcmontlását. Könyvclőt kellvúltani.
Kató Dénes kéPviselŐ: Amíg beolvad az új szöveíkezetbe nem kéne lemondani, mert arra a kis
időre úglsem./bgja elvállalni senki. Hogy állnak bevéíelekés kiadások aktuálisan?
Kiss Jóuefné Sz Ö.Sz.Sz. elnök: 9()-t I0 Jő az étkezők száma, összeget nem tud morulani, mert
azok az adatok a kanyvelőknél vannak, két hetet kertek tőle a tájékoztatás nyújtására, tle ezt
nenx tartották be, ígl pénzüg,,i beszánlolót még ő sem kapott . Sok az.ÁFA befizetés , mely 6()0 e

Fí negtedévente.

Kiss Jdnos Norbert polgőrmester: Van e olyan beszámoló melyet nem a könyllelők állítanak
egy ahuális a be és kifizetéselrről?

össze,tehát

Kiss Jóuefné Sz. Ö.Sz.Sz elnök: Mire gondol?

Kiss János Norbert oolgármester: Bérleti díjah fizetős rendenények stb-.re gondol.
Kiss Józsefné Sz. Ö.SzSz elnök: Nem volt, mosí volt csak egy borutas rentleaÉny.

{iss Jdnos Norbert

polgármester: Mikor tudnák az átadás-áNéíelt megtárglalni? A
folyamatban lévő ügleket, stbl átadni? Ezt két héten belüt kéne lerendeini, köszöni a
beszámolót, Ámennyiben nincs több kérdés, köszöni

4.

2./

Kiss Józsefnének a megjelenést.

HEP fel ülviagólatáról

Ifiq§ .Jdnos Norbert oolgdrmester: Ismerteti az előterjesztést, mely alapján augusztus 2g.-ig
kell felülvizsgálni a HEp-et. Az aljeglző asszonyúl és a helyi esélyeglenlőségi munkatársial a

következő ülésre előkésztik az anyagot. Addig is várja a képviselők esetleges ötleteií az
esélyeglenlőség megteremíéseérdekében, Kéri javaslata efogadását.

A teStületül

a

javaslattal egletért.

4.3./ Pályózatok benyújtásáróI

Kiss János Norberí polgármester: Javasolja az előterjesztés alapján a pályázatok benyújtását
minél hamarabb. Kéri a testületet, tegékfel kerdéseiket.

A

testüIet részéről kerdés, hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgdrmesíer: Javasolja az első határozat teryezet alapján a rendkívüli
önkormányzati támogatásra pályázatuk benyújtását. kéri, hogl aki javaslatával egletért, kéz
fe nntartás s al j elezze.
Somlószőlős Ónkormónyzat Képviselő+estületes i7en szavazattal ellenszavazat és tartózko,
dás nélktil meghozta az alábbi határozatot:

5I/20l7. a4 3l.) hatdrozat
somlószőlős kózség Ónkormáqlzaűnak képviselőlestülete
úgy dont, hogl Maglarország 20]7. évi központi k;ltségvetéséről szóló 20]6. él,i XC. törvény 3. meItékletének IlI. 1. pontja
a) bekezdése alapján benyúitja víssza nem lérílent]ő tánlogulásra igényéta települési önkormányzatok rendkíllüli örftor-

mányzati támogatására.
A Képviselőlestület felhatalmazza a polgármestert a pályázaí
benyúj tására, aláírás ára.
Felelős: Kíss János Norbertpolgárnlesler
Határidő: 2017.09.30,

Kiss ,linos NorberÍ Polgórmester: Javasolja a második határozat tel"vezet alapján a rendkívüli
szociálk támogalásra pályázatuk benyújtását. Kéri, hogy aki javaslatával egtitért, kézfenntartással jeIezze,

Somlószőlős Ónkornlányzat Képvisető-testülete 5 igen szavazattal _ ellenszayazat és tartózkodás nélkal meghozta az alábbi határozatot:
52/2017. (V. 31.) haldrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő,testülete úgl
dant, hogl Mag,,arország 20]7, évi központi kattségetéséiől
szóló 20]6. évi XC. törvény 3, mellékletének III. 1. pontja a)
bekezdése alapján benyújtja vissza nem térítendő támogatásra
igényéta települési önkormányzatok rendkívüli szociálii támo-

gatására,

A Képviselő-testület felhatalmazza
be

nyúj t á s ár a, al áír ás ár a,

a polgármestert a

pályázat

Felelős : Kiss János Norbertpolgármester

Határidő:2017.09.15.

Kiq| JÓnos-Norbert oolgármester: Javasolja a harmadik határozat tervezet alapján a rendkívÜli szociális támogatásra pályázatuk benyújtásáí. Kéri, hog,l aki javaslatávaÍ'egletért, kéz-

fe nnt ar t ás s al j

e Iezz

e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal
dós nélkal meghozta az alábbi határozatot:
53/2017.

(V

31.)

-

ellenszavazat és tartózko-

hatdrozat

Somló qzőlős Község Ónkormányzat Képviselőlestülete úgy dant,
hogl benyújtja pályázatát
kazművetődési érdekeltségnt;vető

a

támogatásra meglévő (Somlószőlős, Kossuth u. l02,)
közművelődési intézmény,kózösségi szintér fejlesztéséreaz

alábbiak szerint:
pályázott összeg: 692.380,-Ft ,
önerő: 300.000,-Ft ,
mindösszesen: 99 2. 3 80, -, -FT
Az önerőt a 20] 7. évi költségvetése terhére biztosítjcl.
A képviselő+estület felhatalmazza az polgármestert a páIyázat
benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

4.4./ Lakossági kérelmek

polptirmester: Több lakossági megkeresés érkezeíl,Holczinger ottó
- Jtittos Norbert
kérelnle,az előlerjesztésben foglaltok szeriní. Az a kérdés,hog)l nlondjonak eg össze|get
,hogy
mennYiérl lehet eltünteti onnan a lerakotl atryagokclt. Ez Szálai Richárcl ttolga teu loltla, c]e
nem lelle meg. Nen tudja, hogl a yíz tnialt nenl
.fotyik e le az a terülel, de tinyleg ott l,an az
iszap.
I{bs

kató Dénes kétlviselő: A hidakkal mi lett melyeket garanciátis unkíba kértek kijavítani?

kiss Jdnos Norbert polgármester: Ez is a Ríchárd dolga lett volna, de nem leít vele téve
s_emmi. JÖvő héten eltesz egy javaslatol az üglben a testület eté, kér konkrét árajánlatot a
helyzel nlegoldására. Erről iníézkedésilervel küldene a gazdának.

I{iss János Norberí polgármester: Kéri, hogl aki javaslaíával eg/etéfi, kézfenntartással
;.,l

---^

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal
clás nélktil meghozta az alábbi határozatot:
54/20 l 7.

-

ellenszayazat és tartózko,

U. 3l.) haídrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselőlestülete úgl
dónt, hogl megbízza a polgármester azzal, hogl árajánlatot
szerezzen be a Királyárolo.tál keletkezett hulladék elszállításra
és intézkedési tervet küldjón meg a Ssz/303/20]7 iktatószámú
ü g) b e n é r int e t t íöl dt ul aj dono s o lcrlak,
Felelős : Kiss János Norbertpolgármester
Határidő:20]7.06.07,
Kis.s

ltíltos Norbert lolgármester: A második Győrfi Gyöngnér kérelme, aki Kossuth u. ]05.

szám alatti ingatlant szeretné kibéretni, ha szabad lesz.

somogví Róbert aloolgármestet: Ez már tárgltalan.

Kató Dénes képviselő:

pihenőnek

nem

is kellene eg/általán kiadni,

közmunkásoknak lenne

jó

{i§§ Jún_o§ Norbert oolgármester: Ezzel nem ért eg)et, mert pihenőnek nem kell odaadni egt
lakható házat.

4.5./ Ttíjékoztatós az elmúlt ütés óta történt íorrtosabb eseményekrdl

polgátmester: Megkereste Sale Árpátt KERF}I VAD Kereskedelmi és
szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében.fák kivagásával kapcsolatban. Á
NYiresi Út, Vérpáli Út, Iszkáz irányába az út és a Pálinkafriző -útja lenn1nek leirtva teljes
mértékben,csuPán 1,1 fa maradna a növény és élővilág védelme érdekeben. Az összes érintett
helyrajzi szám:0]08/]0,0121,0128,062,014],0g5,096/6,098/2,0100/1,0g7,011g,0139,
070, 012, 010, 04B,066, 061/5, 050/4 051/2 hrsz.

$.iss_ "|énos Norbert

Balogh Tam.rs képviselő: A testület döntse el melyikfa maradjon

6

.

SüIe Árptid : Igen, minden lehet, több önkormányzatnál tkolgozotr már itt a térségbenis, Egy,
egl Jiit meg.lehet hagmi, ami nem az útban yan, ezt előtte közös megbesiéléssel lehet
megoldani. Áraiánlatát megktildte, az volt polgárme'ster úr kérése,hogl píusz költséggel ne
járjon az Önkormányzat számára, Először a határokat kell kiméretni, miitl'a
fákat fetmérni, ez
legalább 500 Fl. Ez tíz ember több hónapos munkája lenne, letakaríianái , mentesítenék a
tuskóktól, de árkot nem tudnak ásní, ehhez nincs gépük.

kiss János Norberí polglírmester: Az a lényeg, hogl a gazdák használni tudiák az utakat.

Rendes-Somhi Eszter aliemző: Érdeklőr]ik, hogy az árajánlatot kínek kiilt]te, mert
találkozott ilyennel, ílletve hogl a képviselők ismerik e tarlalmát?

nem

kiss Jónos Norbert polgdrmester: Neki kúldte az ajánlatot, majd megnxuíatja mindenkinek
Süle Árpdd: Ahol csak bozót van, otl nehezen elképzelhető, hogl önköltségi áron kiiön, Ha
megvan afelmér_és, akkor 90%1-os biztonságú ajánlatot tud tenni. A
felmérésró bármilyi,gn 96991
megbízhatnak. Ószi munkakezdés a iavasoi.
I{iss Jdnos Norbert polgármester: Cél az, hogl ezek az utak 2-3 év núIva is járhatóak
leglenek, valamint ,fásítani tudják az utak szélét.

Norter
Javasolja Sule Árpád cégétmegbízni kiméréssel,
{tss .tlno; yalamint
ki
szándékukal, hogl a további munkóíafukat ezen céggel
felméréssel,
fejezzék
végeztetik el, fedezetet biztosítsanak rá a kaltségvetésbőI. Kéri, hog,, aki javaslatával egletért,
kézfe nnt ar t á s s al j el e zz e.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazaltal ellenszayazaí és íartózkodás nélktil meghozta az alábbi határozatot:
55/2017. OL 3l.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő+estülete úgl
dönt, hogl megbízza KERFA VAD Kereskedelmi és Szolgákató
Korlátoh FelelőSségű Tmsaság -ot(B192 Kerta, Sport utca 17.,
képviselő: Süle Arpád ügrvezető) a somlószőlősi ( érinteítíerületek: 0108/10, 0121, 0128, 062, 0141, 0g5, 096/6, 098/2,
0]00/1, 097, 01]9, 0139, 070, 012, 010, 018, 066, 061/5, ()50/4

051/2 hrsz.) területek kimérésévelés felmérésével.
Szándékát fejezi a Képviselő-testület, hogl a további munkálatokat ezen céggel végezteti el.

Felelős: Kiss János Norbert.polgármester
Határidő: folyamatos

p
Tájékoztatásul elmondja, hogy nyert az orvosi rendelő
Tsq linos Norbert
pályázata.
pályázati
A
felújítássásnak
összegben a pályázatot íió iég sikeraíja, ille\e a
projelctmenedzsment költsége nincs benne. pesti Gábor cége az IcoN Hun§ary
{ft írta
páIyázatot, 275 e Ft az ő sikerdíjuk, ígt részükre ezt ki kell
fizeini.
Kató Dénes kétlviselŐ:A védőnő Jőállású foglalkoztatása lett vállalva, ez a részre hog,l áll?
Vi!-q Szabolcs képviselő: Beszélt már Nagyalásony önkormányzatával

védőnő gondolatáról?

Its§]ános Norbert

/őálIásúvá tenni.

D

Nem, de

a

a kazas foglalkoztatású

jelenleg is dolgozó, nag,,alásonyi hölg)eí szeretné

_tqru Nrrt"rt p
Yq
275.000,-Ft

Javasolja az ICON Hungary Kft- részérekifizetni a

ósszegben a T oP-{.1.1-15-VE1-20]6-00029 azono,sító szimú pályázat űegírásánrlk sikerdíjaként.kéri, hogl aki javaslatával eglleíért,kézfennlartással jelizze'.
Somlószőlős Ónkormányzal Képviselőlestülete- 5 igen szávazaítal _ ellenszavazat és rartózkodás néIkUl meghozta az alábbi határozatot;
56/2017.

(V

31.)

határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzaí Képviselőtestülete úgy
dan, hogl ICON Hungary Kfl. (székhely: 1016 Budapest,
Szent László tér 6. ) réSzére275.000,-Ft -oí fizet ki a ToP4. 1. 1 - 1 5 -VE 1 -2() ] 6-0002 9 azonosííó számú pályázat negírú-

sának sikerdíjakent.
Felelős: Kiss János Norberí polgárntester
Határidő: folyamatos

Rgrdes-§omlai Eszter alieevző: Tájékoztatni szeretné a teslületet, hogl március 27-ei testületi
ÜIésen Úg1l határozott a testület, hogy tij ajántatokat szerzenek be az eűrgetikai intézkedési terv
e]készítésére
, mert nem voltak megelégedve a közös hivatal áltat bekérikkel. Á terv elkészítés
határideje március 3I.-én lejárt, Jelezni szeretném, hogt az önkormányzat a 20]5. évi LWL
törvény l l/Á§-ban foglaltaknak a mai napig nem tett eleget.
Kiss_Ió|os Norbert polgármester: Igen, úgl volt , hogl ker be árajánlatokat, amit meg is tett
,csak még nem érkezlek meg a visszajelzések. A haíáriáőbőt már úgy is kicsúsztak.
Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Szintén jelezni szeretné, hogy tavaly indult a 200/2 hrsz-Ú
ter.ület esetében a r észleges környezetvédelmi
felúlvizsgálaia kötelezés ügle. Az év elején
több szakertővel folytatou egyeztetés eredményeképp megillapítható volt, hogy 500 e Ft több
millió forintig terjedhet e vizsgálat díja. Erről már tabb ízbbn tájékoztattaá képviselőket. Ez
okból határidő hosszabbításl kert az Önkormányzat a Hatóiágtól, mely.e a mi napig
visszajelzés nem érkezett. Azóta az ügglel érdemben foglakona nem lett. Fel szeretném hívni a
figle,lmet ?rra, hogl a Fejér Meg,,ei Kormányhivűal határozatában foglaltak, vaglis a
részleges környezenédelmi felülvizsgálat elvégzésetovábbra is kötele;ő az ankoriányzat
számára, így az üg,,ben lépni kell. A 2015. evben magassági alappont pótlást rendelt el a
|esz|rém Meglei Kormányhivatal FOldhivatali Főoszrálya-a temótőbei, melyre bekérésre
kerültek az árajánlatok 2016. év elején. majd megrendelisre a munka májusban a BILDOM
Mérnöki KÍt,től. Ez a kivitelező hibájóból meghiúsult, mikor ez kiderült, az tijbóli rendelés
20I7, januárjában megtörtént, Ezt polgármester úr lemondta, mivel olcsóbb ajániat beszerzését
vállalta. Ezen üglben azóta sem történt előrelépés. Áz alappont helyrőátlítása kötelező.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telik a ,2012. évi XlVi,}arvany )z.\1sllek. alapján a
kormányhivatal megrendeli és a kóltségeket adók módjára behajtják az'ónkormányzaton.
JÚnius ]3.-án érkezett a levél a Veszprém Meglei K. rleínXzerlani-bíztonsági és Falihivatali
Főosztályától, hogl 60 nap áll rendelkezésre a megrendelés igazolására.
Kiss Jónos Norbert polgtirmester: Jó, renden.

&endes-Somlai Eszter aliegvző: Polgármester úr és a képviselők feté már többször jelezte,
hog1l nem tudja a Hivatal ki lakik a Szőke Zoltán Károlytól bérelt Kossuth u. 49.szám alatti
ingatlanban. volt iu a NAv és nem tudíák megmondani sem azt hog ki lakja, sem azt hogl
-bérlnti
milyen jogcímen, mivel semmiféle információ nincs róla. köteíező o
szerződés
megkötése bárki lakjon ott ,bórmilyen jogcímen.
Kiss János Norbert polgármester: A pékséggelezt ő rendezte el, el is van rendezve, hoz róla
bérleti szerződést.

{iss ,!ánqs N.orberÍ Polgármester: Aljeg,,ző asszony tájékoztatott, hogl a c]obai testüleí nem
.fogadta el a közös vagyon rendezésére ajánlotl asszegit, B,5 millió,fí.intot kérnek. ya!)) jogi
útra terelik az üg)e halározat kivonatuk tartalma alapián. Javaso] 7 mittiót ajániáni és
mondják fel év végévela n'pzőőri szolgálalot, a két év aíűt úglis ki lett
.fizetve a finnmaratló
rész, tigl hogy a mezőőrrészükre érdemi munkút nem végzelt.
A íestülel a jatlaslattal egletért.
kiss Jónos Norbeft oolgármester: kéri, hogl akí javasIatátal egletérí, kézfenntartással jelez-

:c.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-lestüIete 5 igen szavazatlol ellenszavazat és íartózkodás nélktil meghozta az alábbi halározcltot:
57/20l7. (l1 3l,) httttirozat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő-testülele úgy
dant, hogy Doba Község Önkornlányzata részéreközös vágyonrendezésre tulajdoni hányaduk megláltásáért 7.()00.000,Flot ajánl
Felelős. Kiss János Norberí polgármesíer
Határidő: folyamatos
Kiss JÚnos Norbert Polgárnester: Kéri, hog aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelez-

ze.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő+estülete 5 igen szavazattal _ ellenszayazal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot;
58/20l 7. U.

3

l.) haídrozaí

Somlószőlős Kazség Ónkormányzat Képviselőlestülete ligy
da4 hog,l Doba Község Onkormányzatával kataU megállaptldást a mezőőri szolgálat működtetésére 2017.I2.3L nappal
felmondja, valamint ezen nappal megszűnteti Somlószőtői k;zségben

a

mezőőri szolgálatot

.

Felelős: Kiss János Norbert polgiirmester
Határidő: folyamatos

Kiss,János Norbert polgármester a képviselő+estület nyilvános ülését17 óra 30 perckor

berekesztette.

Kiss János Nor,
polgármester

f§"}
É;*!i
,o_

\,.

",i

!

/--7-,-

s

Rendes - Somlai Eszter

o9

aljeglző

saotu,akiun,
*syr{

