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Szám: Ssz/  74-   15   /2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-én 16 órai 

kezdettel megtartott nyilvános  üléséről. 

 

Ülés helye:  Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló 

 

Jelen vannak:  Kiss János Norbert        polgármester 

   Somogyi Róbert             alpolgármester   

                                   Vida Szabolcs Árpád 

                                   Balogh Tamás  

                                   Kató Dénes     képviselők,  

 

                                   Rendes - Somlai Eszter aljegyző 

 

 

 

Lakosság részéről: 0 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.  

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 

NAPIREND: 

1./ A szociális tűzifa juttatás szabályairól 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

2./ Helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

4./ Filmforgatásról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

5./ Közmeghallgatás időpontjáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

6./I. világháborús emlékművek felújításáról szóló pályázat 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

7./Kötelező iskolai körzethatárokról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

8./Közszolgálati ellenőrzésről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

9./Polgárőrség kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

10./Orvosi rendelő ásványvíz ellátása 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

11./Szennyvíztisztító agglomerációról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

12./ Egészségügyi körzetről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 
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13./Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

Környezetvédelmi felülvizsgálat  

Varga Annamária Nikolett támogatása  

Szövetkezet kérelme 

E.On szerződés 

2017. évi start közmunka programról 

ASP szerződés megkötéséről 

 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1./ A szociális tűzifa juttatás szabályairól 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a szociális célú tűzifához jutás szabályait a 

rendelet tervezet szerint. Kiemeli, hogy a tavalyi évhez képest most megemelték az egy főre 

jutó jövedelmi határokat, így esetlegesen több ember részesülhet támogatásban. Javasolja a 

rendelet megalkotását. 

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

11/2016. (XI. 25. ) rendeletét 

szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól. 

( A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

 

2./ Helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 
Kiss János Norbert polgármester: Az év folyamán többször szó volt arról, hogy bevezetik a 

földadót, melyre most nyílik ehetőség. Egységesen az előterjesztésben foglaltak szerint 1500,-

Ft/ megkezdett hektár díjtételt javasol megállapítani, valamint emeljék meg az ideiglenesen 

végzett tevékenység iparűzési adóját 5000,-Ft-ra. Javasolja a rendelet megalkotását. 

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

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

tartózkodással - megalkotta az alábbi rendeletet: 
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12/2016. (XI. 25. ) rendeletét 

 

a helyi adókról szóló 11/2014. ( XI. 28. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról ( A rendelet a jegyzőkönyv 

melléklete.) 

 

 
3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önk. 

Társulás elnökének levelét.  Ehhez kapcsolódóan megemlíti, hogy tavaszra tervezik a 

lomtalanítást, mert sokan érdeklődtek a faluban róla.  

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Mindenképp tavasszal legyen a hegyi munkák megkezdése 

előtt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Legye na március 15.-e utáni hétvége. A rendeltet nem 

csak módosítani, de újjá alkotni is szükséges a jogszabály szerkesztési előírások alapján. 

Javasolja, hogy térjenek vissza rá a következő ülésen, addig új rendelet tervezet 

előkészítésével is előállnak. 

 
A testület a javaslattal egyetért. 

 

 

 
4./ Filmforgatásról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a rendelet 

módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – megalkotta a 

 

13/2016. (XI. 25. ) rendeletét 
 

a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 

8/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

( A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 
5./ Közmeghallgatás időpontjáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Az előző évekhez hasonlóan a községben közmeghallgatást 

kell tartania a képviselő-testületnek. A közmeghallgatás időpontját 2016. december 5. napján 

17 órai kezdettel a Kultúrházban javasolja megtartani. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás  nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

109 /2016. ( X I.24. ) határozat 

 
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 5-én 17 órai kezdettel a Kultúrházban 

közmeghallgatást tart.   

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
6./I. világháborús emlékművek felújításáról szóló pályázat 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a pályázatot. Javasolja a I. 

világháborús emlékművük felújítására pályázni 1 millió forintra, valamint 10%-os önerőt 

biztosítanak hozzá. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás  nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

110 /2016. ( X I.24 . ) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy pályázatot nyújt be Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt a 

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 

emlékművek felújítás témában a Somlószőlős községben 

található I. világháborús emlékmű felújítására 1.000.000.-

Ft összegben, melyhez 100.000,-Ft önerőt biztosít. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
7./Kötelező iskolai körzethatárokról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás  nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

111 /2016. ( X I.24. ) határozat 

 

Somlószőlős Község önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 

bekezdése alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és 

Hatósági Osztálya által megállapított kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatárainak meghatározásával egyetért. 

Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében 

Somlószőlősön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó 

gyermekek létszáma 30 fő, akik közül 3 fő a Kinizsi Pál Általános 

Iskola Nagyalásony, 19 fő a Széchenyi István Általános Iskola 

Somlóvásárhely, 1 fő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri 

Szakiskolája, 1 fő az Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és 

Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége, 1 fő a Molnár Gábor 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Sz. és Egységes Gyógypedagógiai M. Intézmény tanulója. 

Felelős: Kiss János Norbert  polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

 

 

 
8./Közszolgálati ellenőrzésről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás  nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 
112/2016.( XI. 24.) határozat 

 

A Somlvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

tájékoztatta Somlószőlős Község Képviselő-testületét, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal által lefolytatott 

közszolgálati ellenőrzés megállapításairól, intézkedési 

javaslatairól. 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a ellenőrzés megállapításait megtárgyalta, az 

abban foglaltakkal egyet ért. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a  

Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
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Felelős: Szlottáné Turi Edina  jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
9./Polgárőrség kérelme 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a beszámoló 

elfogadását és 2016-2017 évi működésükre 100 e Ft támogatás odaítélését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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: 

 

113/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Somlószőlősi Önkéntes Polgárőr Egyesület 

(8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164., elnök: Berei Gábor) 

elszámolását 2015. évi támogatás felhasználásról 

elfogadja, valamint a 2016.-2017. évi működésük 

fedezetére 100.000,-Ft-ot biztosít. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói 

szerződés aláírására.  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
10./Orvosi rendelő ásványvíz ellátása 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti dr Takács Hedvig háziorvos által megküldött cég 

árajánlatát, valamint az általa kért cégét.  Véleménye szerint a ClearWater cég ajánlata 

kedvezőbb. Rendeljenek a hivatalba is, amennyiben beválik az óvodába is kérhetnek egyet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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: 

 
114/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy szerződést köt a  ClearWater Kft-vel (székhely: 

Dunakeszi, Bem u. 7. ,)  - a háziorvosi rendelőbe és a 
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hivatalba  - hideg-meleg vizet adagoló automata 

bérlésére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására.  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 
 

11./Szennyvíztisztító agglomerációról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztésben megküldött a Krsitály Kft. 

által készített lehatárolási dokumentációt. Az A változat a gazdaságosabb ,tehát ha 

Somlójenőben a három település közös tisztítót üzemeltet, ezért javasolja annak támogatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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: 

 
115/2016.( XI. 24.) határozat 

 
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

szándékában áll a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -

tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 

Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) számú 

kormányrendelet alapján Somlójenő és Somlóvásárhely Községekkel 

társulva Somlójenő központú szennyvízelvezetési agglomerációt 

létrehozni. 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

együttműködik az agglomerációhoz kapcsolódó települések 

önkormányzatainak képviselő-testületeivel a települési 

szennyvízelvezetés és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, 

illetőleg a települési szennyvíz ártalommentes elhelyezésének 

megvalósításra érdekében. 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kiss János Norbert polgármester Urat az agglomeráció 

létrehozásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

 
12./ Egészségügyi körzetről 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztés.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt határozati  



8 

 

javaslatokkal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 
116/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

elfogadja Somlószőlős , Somlóvecse és Doba községek 

önkormányzatai között létrejövő megállapodást a vegyes 

háziorvosi, valamint a védőnői körzetek székhelyére 

vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodást írja alá. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

117/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

felkéri a polgármestert, hogy Nagyalásony Község 

Önkormányzatával és a kapcsolódó településekkel  

megállapodást írjon alá a  fogorvosi körzetek székhelyére 

vonatkozóan. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

118/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglalt rendelet tervezetet véleményezés céljából 

küldje meg az alapellátást végző háziorvosoknak, 

védőnőknek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) és 

véleményezést követően ismételten terjessze be a rendelet 

tervezetet a Képviselő-testület ülésére. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 
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13./Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

13.1/ Környezetvédelmi felülvizsgálat  

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a Fejér Megyei Kormányhivatal levelét, melyben 

kötelezik az önkormányzatot a kanóti gödör tekintetében, hogy végezzen el egy részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 2017. február közepéig. Utána érdeklődik a felülvizsgálat 

árának és amennyiben szükséges a következő üstében visszatérnek rá.  

 

A testület a javaslattal egyetért.  

 

 

13.2/Varga Annamária Nikolett támogatása  

Kiss János Norbert polgármester: Elmondja, hogy már többször támogatták a kislányt és 

családját is, különböző támogatások gyűltek össze részére melyet javasol átadni gyógyulására 

a kislánynak.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

119/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-  

testülete úgy dönt, hogy Varga Annamária Nikolett 

Somlószőlős Arany J. u. 21. szám alatti lakost 

gyógykezelése céljából 70.000,-Ft támogatásban részesíti. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

13.3/ Szövetkezet kérelme 

Kiss János Norbert polgármester: A szövetkezet áfa körbe került az év második felében, mely 

kapcsán komoly kiadásaik lettek, melyeket előre nem láttak.  Ismerteti a kérelmet, javasolja a 

2,4 millió visszatérítendő támogatás odaítélést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

120/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzata Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Somlószőlősi Ökológiai Szociális  

Szövetkezet (székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164., 

adószám: 24671725-1-19,  képviselője: Kiss Józsefné 

elnök) részére a 2016-2017. évi biztonságos működtetése 
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célból 2.4.000,-Ft azaz kettőmillió-négyszázezer forint  

összegű visszatérítendő támogatás  nyújt.  

Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes támogatást a 

szövetkezet 2017.12.31-ig visszautalja az 

Önkormányzatának költségvetési bankszámlájára. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016.12.09. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

 

 

13.4/ E.On szerződés 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az E.on ajánlatát, a szerződés tervezetet. A 

faluban cserélnék le az elhasználódott, régi világító testeket, valamint a hegye is kerülnének 

új elemek. Jelentős lesz az áram megtakarítás, valamint így a gazdáknak is biztosítanak plusz 

szolgáltatást a megemelt adók ellensúlyozására. Januárban kezdődnének el a munkálatok, 

körülbelül ez egy millió forintba fog kerülni, mely elég jutányos ár, valamint áram 

megtakaríts is várható.   Körülbelül 22 új lámpa kerül felhelyezésre, darabja úgy 25 ezer 

forint értékben. Javasolja a szerződés megkötését, a kapcsolódó költségek fedezetének 

vállalását.. 

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:  

 

121/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-  

testülete úgy dönt, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft- 

vel (székhely: Budapest, Váci út 17.) megköti a 511-VE-

00780-S-16 számú villamos energia kereskedelmi 

szerződést, valamint biztosítja a szerződésben foglalt 

költségek fedezetét. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

(A szerződés tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

13.5/ 2017. évi start közmunka programról 

Kiss János Norbert polgármester: A 2017. évre szólós start közmunka programok 

tervezetének véglegesítéséhez szükséges a testület határozata, melyben támogatja a 

programok benyújtását. Jövőre az ideihez hasonlóan egy mezőgazdasági út felújítás és  egy 

belterületi közút járda felújítást terveztek. Javasolja a támogató határozat meghozatalát.   

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 
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Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:  

 

122/2016.( XI. 24.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-  

testülete úgy dönt, hogy támogatja a 2017. évi startmunka 

program keretén belül a „Mezőgazdasági földút ’’ és 

,,Belterület közút ’’ programok kérelmeinek benyújtását. 

 A kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő- testület 

támogatja az esetleges közbeszerzési eljárások 

megindítását, valamint felhatalmazza a polgármestert a 

hatósági szerződés aláírására. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2016. december 14. 

 

 

13.6./ASP szerződés megkötéséről 

Kiss János Norbert polgármester: A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal által 

beadott ASP pályázat támogatásban részesült. A Magyar Államkincstárral az 

önkormányzatoknak szerződést kell kötniük, melyre fel kell hatalmazni a polgármestert. Ehhez 

kéri a testült támogatását.   

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:  

 

123/2016. ( XI.24. ) határozat 

 

Somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozáshoz kapcsolódó a Magyar Államkincstárral 

kötendő szolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert.  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános, rendkívüli ülését 17 óra 20 

perckor berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 

Kiss János  Norbert                                                           Rendes - Somlai Eszter               

polgármester                                                                         aljegyző 

 
Szlottáné Turi Edina 

jegyző 


