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Szám: Ssz/  74-   13     /2016. 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én 17 órai 

kezdettel megtartott nyilvános  üléséről. 

 

Ülés helye:  Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló 

 

Jelen vannak:  Kiss János Norbert        polgármester 

   Somogyi Róbert             alpolgármester   

                                   Kató Dénes   

Vida Szabolcs Árpád 

                                   Balogh Tamás                 képviselők,  

 

 

                                   Rendes - Somlai Eszter aljegyző 

 

 

Lakosság részéről: 3 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, javasolja a doktornő kérelmét először tárgyalni, hogy ne tartsák fel a 

szükségesnél tovább.. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 

NAPIREND: 

1./ Dr Takács Hedvig kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

2./ 12/2015. (V.29.) rendelet módosításáról (gyermekvédelmi gond. helyi szabályairól) 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

3./ Dr Kiss Elemérné kérelme  

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

4./ Önkormányzati földvásárlásról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

5./ Óvodai kültéri játékok vásárlásáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

6./Somlószőlősi Ökológiai Szociális Szövetkezet kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

7./ Rendezési terv módosításáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

8./Doba községgel közös vagyonról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

9./ Judi Lajosné kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

10./ Buszmegállók készítése 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

11./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1./Dr Takács Hedvig kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a doktornő kérelmét és kéri, adja elő szóban is, 

valamint jelezze, ha zárt ülést szeretne. 

 

Dr Takács Hedvig: Nem kell zárt ülésen tárgyalni kérelmét. A megkapott tájékoztatókból ő 

úgy értelmezi, hogy jár még egy emelés a rezsitámogatás jogcímen kapott OEP 

finanszírozásból, valamint az előző emelést külön lefinanszírozza az OEP. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Tájékoztatásul közli, hogy a pénzügyes kolléganő 

megérdeklődte az OEP-től, és nem kap külön támogatást a szeptemberben folyósított, de 

január hónapig visszamenőlegesen megemelt bérük után az önkormányzat, az már az említett 

plusz rezsitámogatásból került finanszírozásra. Már ez az emelés sem volt kötelező, mivel a 

doktornő és asszisztense közalkalmazotti bértábla szerint vannak foglakoztatva, nem az orvosi 

szerint. Levelében leírtakkal ellentétben nem átsorolásuk történt, hanem bérkiegészítésük 

munkáltatói döntés alapján.  Ezen emelést akkor megadta a polgármester úr mindkettejük 

számára. A kolléganő meg is küldte az Ön számra a levelet, melyben az áll, hogy ,, az 

alapellátó részére más forrásból került kifizetésre többlet támogatás , ami felhasználható 

bérkiegészítésre is, a működtető saját döntése alapján „  . Tehát ez sem jár, hanem adható.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Az indikátorok területén leírtakat jogosnak érzi. Ezért 

javasolja ezen finanszírozási összeget átadni  - havonta 65 e Ft-ot  - a doktornőnek 

munkáltatói döntés alapján szeptember 01 napjától havonta. Amennyiben e felett lesz a havi  

kimutatásban az indikátor akkor azt negyedévente jutalomként biztosítják részére, ez ösztönző 

hatású véleménye szerint. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Összefoglalva: munkáltatói döntés alapján szeptember 01. 

napjától 65 e Ft-al emelkedne dr Takács Hedvig doktornő bére, valamint negyedévente 

jutalomra lenne jogosult az OEP finanszírozásról szólós táblázat indikátor elszámolás 

sorában szereplő 65 e Ft feletti összeg erejéig? A Teri béremeléséről nem kívánnak beszélni? 

 

Kiss János Norbert polgármester : Nem , ez csak a doktornőre érvényes , valamint helyes az 

összefoglalás. 

 

Kiss János Norbert polgármestert: Az elhangzottak alapján javasolja a béremelésről szóló 

határozat meghozatalát. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

95/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, Dr. Takács Hedvig  (lakcím: Herend , 

Pipacs u. 6/1.) háziorvos részére havi 65.000,-Ft 

béremelést biztosít  2016.09.01. napjától munkáltató 

döntés jogcímen, valamint negyedévente jutalomra 

jogosult az OEP pénzforgalmi kimutatása indikátor 

elszámolás sorában szereplő 65 e Ft feletti összeg erejéig . 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 
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2./ 12/2015. (V.29.) rendelet módosításáról (gyermekvédelmi gond. helyi szabályairól) 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a rendelet tervezetet. 

 

Rendes- Somlai Eszter aljegyző: Elmondja, hogy a rendelet módosítása azért szükséges, mert 

a Szociális Szövetkezet jelezte, hogy már ÁFA körösök lettek, agy a rendelt mellékletében lévő 

táblázat módosítása szükséges e szerint, bár a módosítás a végösszegeket nem érinti, így a 

lakosságra nincs hatással.  

 

 Kiss János Norbert polgármester: Kéri a testület véleményét, javaslatát.  

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a gyermekvédelmi gondoskodás helyi 

szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

10/2016.(X. 1. ) rendelet 

 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-

testülete a gyermekvédelmi gondoskodás helyi 

szabályozásáról szóló 12/2015.(V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

3./ Dr Kiss Elemérné kérelme  

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester : Ismerteti a hölgy kérelmét. Domború tükröt kellene 

elhelyezni a Virág utcában 70-80 e Ft-ból meglenne. 

 

Balogh Tamás képviselő: Kell, mert nagyon veszélyes , régen is volt ott tükör, csak betörték, 

olyan kell amit nem tudnak összetörni. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Adjanak bel annyit, amennyit a Dobaiak. 

 

Kiss János Norbert polgármestert: Ők nem fognak, akkor nem lesz tükör, javasolja 100 e Ft-

ot biztosítani a tükör beszerzésére. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

96/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a közlekedés biztonságosabbá 

tétele miatt a Virág utcába tükröt helyeztet el, melyre 

100.000,-Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetése terhére. 

A Képviselő-testületül felkéri a polgármestert a tükör 

beszerzésére és felszereltetésére. 
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Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2016.12.31. 

 

 

 

4./ Önkormányzati földvásárlásról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Elmondja, hogy önkormányzati építési telkeket szeretne 

kialakítani, ehhez volna szükséges a 612/57–621/58-621/59-621/60 hrsz-ú területek 

megvásárlás . A megküldött tulajdoni lapokról látják a képviselők a területek nagyságát, 

besorolását.  Az összes területért ( 2262 m2) kínálhatnának 300e Ft-ot. 

 

Balogh Tamás képviselő: Nem éri meg, a nagy parcellákat kellene felosztani. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Az sokkal többe kerülne. 

 

Balogh Tamás képviselő: Akkor is, mivel az több embert vonzana, az egyes telkeket vegye 

meg az aki építkezni akar. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ki támogatja a területvásárlást? Akácos is van a 

területeken, melyből vissza is jönne a vételár. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Halasszák el a kérdést? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Mire spóroljanak? 

 

Balogh Tamás képviselő: A hegyi utakra például, mert már nagyon mérgesek a gazdák, hogy 

a megemelt adóból nem látnak semmi fejlődést a hegyen. 

 

Kiss János Norbert polgármester: A csok, vagy bármely más támogatás keretében hogy 

építkezhetne bárki, ha nincs önkormányzati telek, ezt hogy gondolja a testület ? Ezeket a 

telkeket lehetne például jelképes 5 ,-Ft-os áron eladni. 

 

Balogh Tamás képviselő: A meglévő területeikből is tudnának telkeket kialakítani, arra 

fordítsák inkább a 300 e Ft-ot. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Akko ki támogatja az említett 4 terület megvásárlására 

ajánlattételt mindösszesen 300.000,-Ft összegben? Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal 

egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és  1 

tartózkodással – meghozta az alábbi határozatot: 

 

97/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy nem szándékozik megvásárolni a 

somlószőlősi 612/57–621/58-621/59-621/60 hrsz-ú 

területeket. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő:azonnal 
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5./ Óvodai kültéri játékok vásárlásáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a megkért ajánlatokat. Az Ildikó szeretne 2 

kétállású hintát, 2 kültéri rugós játékot, 2 rugós mérleghintát, egy állványos ügyességi 

labdajátékot és egy babaházat.  

 

Rendes- Somlai Eszter aljegyző: Az előterjesztésben foglaltak alapján szeretné összefoglalni 

az ajánlatokat : 

Almus Pater : 969 e Ft + ÁFA + szállítás + telepítés ;  

Eu szabvány játszóterek: 2.078 e Ft ; 

Royal-kert Kft : 1.132 e Ft (nincs két játék); 

Biba 200 Kft: 730 e Ft + szállítás + telepítés (nincs két játék) ; 

Csuszda eu Kft : 1.216 e Ft+ szállítás + telepítés  

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Legyen a Biba Kft-től maximum 1.2 millió összegben, 

plusza a szőnyeg amit az Ildikó kért és Karácsonyra úgyis vesznek benti játékokat. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ezzel egyet tud érteni, akkor javasolja maximum 1.2 millió 

összegben megrendelni az óvodába kültéri játékokat telepítéssel és szállítással a Biba 2000 

Kft-től. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

98/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy megrendel kültéri játékokat az 

óvoda udvarra a BIBA 200 Kft-től maximum 1.200.000,-Ft 

összegben a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

6./Somlószőlősi Ökológiai Szociális Szövetkezet kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a szövetkezet kérelmét, mely alapján félévfizetési 

haladékot kérnek, mert az első ütem visszafizetési határideje június 31.-én lejárt. Ha jól tudja, 

Kiss Józsefnének lenne egy-két kérdés, kéri tegye fel őket. 

 

Kiss Józsefné: Az étkezde ablakait kicserélte annak idején az önkormányzat, ezt most ők 

bérlik, mégis kérik tőle az ablakcsere díját. Ő nem is tudott erről a felújításról. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Most mi a kérdés? 

 

Balogh Tamás képviselő: Az, hogy ezt mosta szövetkezetnek kell e fizetnie? 

 

Kiss János Norbert polgármester: A szövetkezet a közeljövőben pályázati forrásból 1,5 millió 

forintot fog kapni. Tartozása van a  tagi kölcsön révén – melyet a Vera adott -  van 1,5 millió 

forint, az önkormányzat feléz 1,5 millió forint,  a Séd dülöngélőre 700 e Ft, valamint neki van 

az ablak cserére igénye 900 e Ft. Itt vannak a számlák róla, nyugodtan megnézheti mindenki. 

Mi az az elmaradásuk, amiért ide jöttek? 

 



6 

 

Vincze Noémi: Átnézte a szövetkezet könyvelését, melyből 661 e Ft ÁFA tartozás és 450 e Ft 

járuléktartozás látszik az elmúlt hónapra. 

 

Kiss Józsefné: Az a kérése, hogy ezen elmaradások legyenek először kifizetve, ne az 

önkormányzati tartozásuk, mert a felsorolt tartozások be nem fizetése működésüket 

veszélyeztetnék.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Az is kérdés, hogy a népi konyhát el tudják e vállalni, mert 

utána nem lenne pénzügyi gondjuk. Mindig is támogatta szövetkezetet, nem mondhatják, hogy 

nem. Ez bárkinek megérné, ha maga is csinálná. 

 

Kiss Józsefné: 5 évig úgysem lehet kiadni a konyhát. 

 

Rendes- Somlai Eszter aljegyző: 5 évig működtetni kell a szövetkezetnek a konyhát. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Ebből már egy év le is tellett, de ez a népi konyha tényleg 

bárkinek megérné. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Akkor javasolja, hogy maradjanak annyiban, hogy kérésük 

szerint adnak haladékot az önkormányzati tartozásuk visszafizetésére. Kéri, hogy aki az 

elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

99/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy módosítja az 1/2016. (II. 22.) 

számú határozatával elfogadott megállapodás 3. 

pontjában leírt visszafizetési határidő ütemezését a 

következők szerint:  

I. ütem 2016.12.31. napjáig 750.000,-Ft 

II. ütem: 2017.06.30. napjáig 750.000,-Ft 

A képviselő-testületül felhatalmazza a polgármestert a 

módosított megállapodás aláírására.   

( A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

7./ Rendezési terv módosításáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Az elmúlt ülésen tárgyalták a rendezési terv véleményezési 

szakaszának lezárását és abban állapodtak meg, hogy visszatérnek a főépítész személyére. 

Javasolja Bakonyi Attila főépítészt  és a módosítást kérők között felosztani a díját. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja akkor Bakonyi Attila főépítész felkérést. Kéri, 

hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 
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100/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy felkéri Bakonyi Attila főépítészt a 

rendezési tervmódosítási eljárásban való közreműködésre. 

A főépítész megbízási díját a módosítást kérő személyek 

fizetik 1/3-1/3-1/3 arányban. 

A Képviselő-testületül felkéri a polgármester a szükséges 

tárgyalások lefolytatására, szerződések aláírására. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

8./Doba községgel közös vagyonról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a dobai testület reakcióját az elmúlt ülések 

valamelyikén meghozott határozatukra. Az eredet javaslata neki már akkor is 7 millió volt. 

 

Rendes-Somlai Eszter: Tájékoztatásul közli, hogy a dobai testület a somlószőlősi testület által 

használt szakértői véleményben foglaltakat vette alapul és az abban leírt összegekkel számolt 

a tulajdoni hányaduk arányában. 

 

Balogh Tamás: Abba nem számolták bele amit eddig ők ráköltöttek az évek folyamán. 

 

Vida Szabolcs képviselő: Maradjon a négy millió. 

 

Kató Dénes képviselő: Dobának ne adjanak egy vasat sem. 

 

Balogh Tamás: Az iskola is miattuk ment tönkre, azóta kezdett el a falu hanyatlani, olyan lesz 

mint Kisszőlős. Ne adja k többet az eredeti ajánlatuknál. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Az elhangzottak alapján akkor javasolja fenntartani az 

eredeti ajánlatukat a négy millió forintot a közös vagyon megváltására. Kéri, hogy aki az 

elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

101/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 75/2016.(VII.5.) 

számú határozatban foglaltakat. 

A képviselő-testületül felkéri a polgármestert, hogy közölje 

a döntést Doba község önkormányzatával.   

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

9./ Judi Lajosné kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti Judi Lajosné kérelmét. A szövetkezeti iroda 

épületére gondolt, mivel ott van egy belső helyiség, az irodán keresztül lehet oda bejutni. 
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Somogyi Róbert alpolgármester: Véleménye szerin a közös bejárat és az irodán át való 

közlekedés miatt ez nem lesz megoldható. 

 

Kató Dénes képviselő: Ott vannak a kulturális közfoglalkoztatottak is, meg a Balogh 

Zsuzsákénak is van a helyiséghez kulcsa, nem is tudja hogyan. Nem lesz ez megoldható. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Nincs is nekik kulcsa, a kulturális közfoglalkoztatottak meg 

itt is lehetnek a hivatalban. Nincs más kiadó ház a faluban. 

 

Balogh Tamás képviselő: A Cserni család nem költözött még ki a Szőke Karcsi féle házból? 

Az jó lehetne.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Nem és kérték még egy plusz hetet is , ennyi haladékot 

adott nekik. A családsegítő hölgy Cirfusz Mária tolmácsol köztük. Egyébként már lenne a 

házbérlésre más jelölt is a pékségből. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Most akkor hol adjanak helyet a kérelmezőnek? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja halasszák el a döntést, míg a Cserniék ki nem 

költöznek és letisztázódik a többi igény is a házra. 

 

A testület a javaslattal egyetért. 

 

 

 

10./ Buszmegállók készítése 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Polikarbonátot kell még vásárolni a buszmegállókra, 

becslése szerint ez méh 400 e Ft lenne, a beszerzését szállítását megoldják. 

 

Kató Dénes képviselő: Kell a megállókra, mert tető nélkül ki lettek állítva, és így nem sok 

értelmük van. 

 

Balogh Tamás képviselő: Persze, legyen meg rá a tető. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Tehát javasol 400.000,-Ft-ot a buszmegállók polikarbonát 

fedésére biztosítani. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

102/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 400.000,-Ft-ot biztosít az 

elkészített buszmegállók polikarbonáttal történő 

burkolására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzésre. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2016.12.31. 
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11./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

11./1. Tájékoztató a folyamban lévő pályázatokról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Folyamatban van két pályázat. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy megbeszélésen volt vidéken az EFOP1.3.5-16 pályázat kapcsán , mely keretében 

Somlószőlősön is boldogságházakat hoznának létre, ahol tanfolyamok stb lennének főként 20-

40 év körüli gyermektelen párok számára. Fontos lenne a vízvonalak, kinetikus pontok stb 

alkalmazása. 10-15 falu kapcsolódna be a programba. Meglátása szerint a program 

keretében 25 millió forint is költhető lenne a falura. A Páva Tenderrel hegyi utakra kíván 

majd pályázni konzorciumban. Bitumenes úthoz csatlakozó út nem vehető bele. Amint 

közelebbit tud a két pályázatról, tájékoztatni fogja a képviselőket. Valamint hiánypótlásra 

hívták fel a MÁK-ból az önkormányzatot a rendkívüli önkormányzati támogatási igényükkel 

kapcsoltban, hogy a benyújtott határozatban pontosan meg kell jelölni a tv-i hivatkozást, ezért 

javasolja a 90/2012. (IX. 12) számú határozat módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

103/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 90/2012. (IX. 12) számú 

határozatát a következők szerint módosítja: 

 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. mellékletének III. 1. pontja a) 

bekezdése alapján benyújtja vissza nem térítendő 

támogatásra igényét a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

11./2. Kristályvölgy Településcsoport Szeretetfalva program 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a keretszerződés tartalmát, mellyel létrehoznák a 

Kristályvölgy településcsoport szeretetfalva programot. Az együttműködést vezető szervezetek 

Calm-B Szociális Szövetkezet és a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. , míg a résztvevők 10 

önkormányzat és két zrt lenne. 2016. november 1. – 2030. december 31. közötti időszakra 

vonatkozik az együttműködés. Javasolja csatlakozni a programhoz, a többit majd a 

későbbiekben meglátják. 

 

Kérdés, hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 

tartózkodással – meghozta az alábbi határozatot: 
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104/2016.( IX.29.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, csatlakozik a Kristályvölgy 

Településcsoport  Szeretetfalva programhoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 

együttműködési keretszerződés aláírására.  

(A keretszerződés tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss János  Norbert                                                           Rendes - Somlai Eszter               

polgármester                                                                         aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Szlottáné Turi Edina 

jegyző 


