Szám: Ssz/ 74-

3

/2016.

Jegvzőkönvv
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestületének 20]6..február }5-én 9 órai
kezdeítel megtarlott nyill,ános ülésérőt.

Ülés helve: Somlószőlős Polgárnlesleri Hivatal Tárglató

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgármester

Róbert alpolgármester
Balogh Tamás , Kató Dénes,
képvíselők,
Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tib orné.j epyzőkönyw e ze tő
Soutlgli

Távolmaradását előre jelezte: Vida Szabolcs kepvisető
Lakosság részéről: 0 Jő

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hog,, az 5
testületi tagból 4 fő megielent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javailatot tesi az ülés

napirendiére,

somlószőlős onkormányzat képviselőlestülete 4 igen szayazaítal - ellenszavazat
lartózkodás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
l.Az Ónkormányzat 2016.

és

évi költségvetéséről

Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ Áz Onkormányzat SzMSz-nek módosításáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
3,/ Göldülő Feilesztési Ütemtery
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
4,/ Vegles ügyek
Előterjesztő. Kiss János Norbert polgármester

-

ovodaicsatlakozásról
Királyárkon átívelő hídíelújításáróI
Közös Hivatal 2016. évi műkadési hozzájárulásáról

NAPIREND TÁRGYAL,,íSA
1,/ Önkormtínyzat 20t6 évi költségveíésérdl
Előterjes4tő: Kiss lános Norbert polgórmester
kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a rendelet tervezetet. kéri a testület véleményét,
javaslatát.
A testület részérőlhozzászólás nem történt.

Kiss Jóno-s.N.orbert PolgtÍrmester: Kéri, hogl aki az Onkormányzat 20}6. évíkölrségvetésével
ért, kézfenntartás s al j e l e zze.
so_mlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete 4 ígen szavazaítal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi rendeletet
e g)e t

4/2016.( II. ]6. ) rendelel
az Onkormányzat 2016. évi költségvetésétőI.
( Rendelet a jegyzőkönyv melIéklete.)

Az Ónkormtinyzat SIMSz-nek módosításáróI
Előteúeszíő: Kiss lános Norbert polgtirmester
2./

{iss ,Iá4os Norbert polgdrmester: Ismerteti aZ előterjesztést. Kéri a testület véleményél,
javaslatát.
A teslület részérőlhozzászólás

nem történt.

Kiss J!Ínqs. Norbert polgármesíer:: Kéri, hogl aki a rendelet nlódosílásának elfogadásával

e gle t ért, kézfenntarl

ás sal j el e zze,

Kisszőlős OnkormánYzat KépNiselő-íestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a:
5/2016. (II. 16.) rendeletét

somlószó'ős köuég önko rmányzata szemezeti
és működési szabdlyzatáról szóló 4/2014.(WI.

21.)

önkormányzati

módosítlísóróI
(A rendelel a jeglzőkönyv

rendeletének

melléklete.)

3J Gördülő Fejlesztési Ütemterv
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Ismerteti az előterjesztést.

Bendes:somlai Eszler aliewző: Isnleríeti a Bakonykarszt zrt gördülő fejlesztési üte xtern el
kaPcsolatos levelét. Elmondja, hogl a gördütő
fejiesztési ütemierv k riiase katelező feladat,
tavalyi évben a Bakonykarszt Zrt megkereste az önkormányzatot, hog,l elkészítsék-Lezt az
ütemtervet. Az ütemlery elászítésévelaz önkormányzat megbízta a Eakonykarszt zrt-ét,
ez
meg is történt, majd megkeresték az önkormányzatot, hogl vonják vissza a határozatot, mert
változoft a törvény és nem kell ezt a2 ütemteryet megisináúi. A mostani megkeresésben
köz.olték, hog,l 20l7+ől mégis csak kell, ezért kerik, iog,, 20l7-tőI 203l-ig búák meg
az
önkormányzatok a gördülő fejtesztési terv elkeszítésévej'a Bakonykarszt -zrt-t. A rct"vényi
előírás szerint ez kötelező íeladat.

A testület részérőlhozzászólás nem tóltént.

2

polgármester: Javasolja a Bakonykarszt zrt megbízását a gördülő
fejlesztési ülemtery elkészítésével.kéri, hogl akí a javaslattal egletért, kezfenntárússal

íiqs Játtos Norbert

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete

ellenszayazat nélkül meghozta az alőbbi határozatot:

l9/2016.(II.

15, )

1 igen

szavazattal, tartózkodás

és

határozat

Somlószőlős Község Ónkornxányzata

KépviseIőlestülete,úgy
dönl, nlint a 40,sorszámú ]]-25779-1-001-01-11 MEKH kóddal
rendelkező Somlószőlős,Dba,Oroszi,Borszörcsök
ivól,ízellátó
viziközmű-rendszer, Ellátásért Felelőse megtárgyalta a 20] 72031. évelve vonatkozó Gördülő Fejlesztési Ten, ] iszítésére
vonatkozó napirendi pontoí, A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. tt;rvény 11.§ (2) bekezdése szerinti Gördülő
Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek végrehajlása
érdekébena Képviselőlestüleí .felhatalmazza a polgármesíert
arra ,hogl a BAKONYKARSZT Víz-ésCsatornamű Zárlkörűen
Működő Részvénytársasógot cl Gördülő Fejleszlési Terwel
knpcsolatos önkormányzati kötelezettségek telj esííésével.
A meghatalmazás kiterjed arra is, hogl a a BAKONYKARSZT
zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a vtrszty. yalamint az
5B/520]3. QI 27.) Korm. rendelet által megáIlapított
véleményezésánételétkövetően, a 2017-2031, évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Ónkormányzatot.
FeleIős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

3,/ Vegles üglek
Előterjesatő: Kiss Jdnos Norbefi polgúrmester

3.

1./Óvo dai c s atlako zás ró

l

Kiss ldnos Norbert polgdrmester: Javasolja a januárban meghozott 2/2016.(.22) számú
határozat megerősítését, melyben kimondták az óvodájuk csatlakozását a Somlóvásárhelyi
Társuláshoz. Az azóta eltelt időben a lagönkormányzatok: somlóvásárhely, Doba és
Borszórcsök valamint maga a társulósi tnaács is megerősített a csalatkozás efogaüsót, ígl
véglegesíthető az átalakulás. Javasolja a csatlakozás kimondását.

A testület részérőlhozzászólás nem történt.
kiss János Norbert polgármester:kéri, aki javaslatával eg/etért, kézfenntartdssal jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estulete 1 $en szavazatíal, tartizkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi halározatot:
20/2016.(II. I5,

) haíározat

Somlószőlős Község Onkormányzal Képviselőlestülete
úgl dönt, hogl csatlaknzik a Somlóvásárhelyi Köznevelési

Intézményfennlartó

és Feladatellátó

óvodái ával, mint tagintézménnyel.

Társulás-hoz

Á

kepviselő,testület felhatalmazza a polgármesterl a
szükségelés nyilalkozok megtételére, megáltapodások
aIá írúsára.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester,
Határidő: folyamatos

2,/Kirdlyárkon ótívelő hítlfe I újíttísárót
kiss J.áttQs Norbert qolgármester: Elmondja, hogt a vizmű melletti rerületet és a király árkot
összekötő útnál e{y híd létesítésevált szükségessé,Ehhez szükséges betonozás kb, 350 e Ft
Összegben, valamint az ehhez szükséges eszköz beszerzése és szállítósi költsége t50 e Fí. Már
eqyeztelett a tapolcai vízi társulattal, a munkákhoz hozzájárultak, csupán annyitk értek, hog,,
vaskorlát kerüljön a hídra. Javasolja, hogl 500 e Ft összeget meghatározni ennek a
3.

munkának az elvégzésére.

A képviselő-testüleí

a

jayaslatí(ll egletért,

[iss.lános Norbert polglírmester: Kéri, aki javaslatával egletért, kezfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képvisetőtestülete 4 igen szavazattal, urrózkoáás és
ellenszavazat nélkUl meghozta az alábbi határozatot:

2I/2016,(II. 15. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselőtestülete
úgl dant, 500.000,-Ft-ot biztosít a Király árkon átívelő híd
elkészítésére
a 2016. évi költségvetési taríalékterhére.
A képviselőlestület felhatalmazza a polgármesterí a
szükségelés anyagok beszerzésével,munhilatok
megrendelésével.

Felelős: Kiss János Norbert polgármester,
Határidő: folyamatos

Hivatal

3.3./Közös

20 1 6. evi műíködési

houájárultístíróI

Kiss János Norbert oolgármester Ismerteti az

meghozatalát.

A testület

a

előterjesztés.

Javasolja

a

határozat

javaslattal egletért.

Ki§s János Norbert polgármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kézfenntartással

jelezze,

Kisszőlős Ónkormányzat Képyiselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkUl meghozta az alábbi határozatot:
22/2016. (IL l5.) határozat

Somlószőlős Kozség Ónkormányzatának Képviselőte.stüIete úgl dant, hogl a Somlóvásárhelyi Közös

Onkormányzati Hivatal 20]6. évi műkadéséhez a 2015. év
j anu ár 1 -j e i l ako s s á gs z ám ar ány o s an ho z z áj ár ul.

4

A

hozzáj árulás ös szege

1. 5 00,^Ft/Jő, azaz 1, 0 1 7, 00(), -Ft,
amelyet.tórgyév június 30-i8 átutal a Somlóvásárhelyi
Közös Onkormányzati HivataI szónttáj ára
Felelős: Kiss János Norbert polgármeslel
Határidő: 20l 6. június 30.

kiss János Norbert polgármester a képviselőlestület nyilvános ülését9 óra 50 perckor

berekeszíette,
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Rendes - Somlai Eszter
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