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Jegvzőkönvv
Készült: Somlószőlős Ónkormónyzat Képviselti-testiilelének 2aló. mórcius 30im 9 órai
kezdettel megíartotí nyilwinos üIéséről-

ÜIés helve: Somlószőlős Polgármesíeri

Jelen

vannak:

Hivaíal Tárgnló

(iss János Norbert polgátmester
SomogtiRóbert alpalgármester
Balogh Tamás ,
kepviselők,
Kató Dénes
Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Ti borné jegizőköryn,ve zetó

Távolmaradásút előre jelezte: Yida Szabolcs képviselő

Lakossag részéről: 0fő

Kíss lános Norbert poleármester Kószónti 4 megjeleníeket. Megállapítja, hogl ttz 5
testíileti tagból 4.fő megjelent, az ülés hatarozatkepes, azt meqnyilja. Javaslatot tesz az úlés
napirendlére.

Somlószőlős Onlarmányzat Képvixlőtestúlete 4 igen szgvtluttlal
tortózkoüs nélkijl az aábbi nqpirendet Jogadja el:

,

ellenszwazat és

NÁPIREND:

/Lakasbérleti díjak emeléséről
Előterjesztő: i-l'ss János Norbert polgármesíer
2.,/ Ovodai be iralásról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
j./ Az önkormányzal 2a16. éiy közbeszerzési lerve
Előterjesztő : Kiss Jti,ttos Norbe rt polgárme síer
4, / Lakasb ér le ménye kről
Előterjesztő : Kiss Játns Norbert p<llgi,rmester
5./ Győr NagíérségiHulladékgazdalkadasi Tarsulas vag,lonáról
lőterjesztő: Kiss Játtos Norberl potgármesíer
l

,

NAPIREND TÁRGYAÜSA
1. /L ak ás b érlai díj ak e mel éséróT
Előterjesztő: Kiss Júnos Norhert polgórme§er

Kiss .Iúnos Norbert poIgármester: Isnterteíi az előler.jeszlé,sí.

A testület részéről hozzószólás nem íórtént.
Kiss János Norbert polpúrme§er: Jcwasoüa a lakttsbérleti dija emelésétaz
1

előurjesaés

alapjaen. Kéri, hogt aki alavaslattal eg,,etért, Mzfenntarttisnl jelezze.

somlószőlős Ónkormfurynt képviselGtesíülete 4 igen szavazattal, tartózkodlis
ellenszavazat nélhil meghozta az alábbi határozatot:

és

29/2016. (III. 30. ) hatórozat

SomlószőIős Község Ónkormányzata Képviselólesíiilete,ri89)
dOnt, hogl a l 39,,'20I0.(XII.7.) számú határozatáí a lakások
bérleti díja tekinteíében2016.05.01. naptól a kóvetkzők szerint
módosítja:
Lakis összkomforíos bérleti tlíja: 200,-Fti nl2
Lakás komforíos: I55,-Ft/ m2.
A határozat többi része változatlcm marad.
A képviselőlestiiletül .felkéri a polgármesteft, hogjl dantésiikrőt
a bérlőket értesííse.
Felelős: Kiss János Norberl polgármesíer
Határidő: 20]6.01.15,

Óloilai beírutásrót
Előíerjes*ő: Kiss Jimos Norbert
2./

p

Kiss Jánas Norbett nolgátmrríler Megbeszélle az óvdavezelő asszonrlyal a nemzeti
köznevelésről sóló törvby szerint, hogl a legmegfelelőbb idrirynt az óvodai beíratásra április
2I-22 között lenne. VéIeménye fglelembe véíelévelezen időpontot javaso§a a hqfui,rozatban
megjelölni.
kérdés,hozzászólas nem volí.

Kiss lónos Norbett oolparmester: lsmerleli a
eg/etért, kezfenntar*ísul jelezze.

fuáloza' lervezelel. Kén aki etfogadásaval

Somlószőlős Öntrormanyzat Képvieltí-testűlete 4 igen §zűvazatíal
tortózkoúís nelküI - meghozta az alóbbi lr{rlárazaíot:
30/2016

(

,

ellenszavazat és

III 3a) határom

Somlószőlős Köz,ség Onkornúnyzat Képviselőlesíiilele
úgl dOnt, hogy a írc zeíi kónrcvelésről szóló 2011. évi
CX(-. lönjény 83 § (2) bekezdésében foglaltak olapján a
2015l'2016 nevelési évre a beiratkozás időpontjáí :
20}ó. április 20 (csütörtök) 8 órótól l6 óráig é.s
2l)16. aprilis 2l (péníek) 8 órától 16 óráig
id őpotlt

A

o kl, a

határoz za

m e g.

a 20l620]7 nevelési évben a
1 ben óllapitja nleg.
A képvise lő-testíilet felkéri a polgármeslert, hoq!
képl,ise lti-testület

szen,ezhető csoportok számát

hi rde íméry,közzététe léve l kezdeményezze a.fenntarlásában

míiköd|; óvclda honlapjón és a helyben szokása,s módort
beiratds időpontját.
Felelős: Kiss János Norberí polgárntesíet,,
Hat/u,idő: folycwatos

Az önkornónlzat 2016. ffi köúeszzrzési íeme
Előterjesztő: Kiss János Norbet polgátmester
3./

u

Kiss Jónos Norbert polgárme§er: : Ismerteti

meghozatalát.

e!őlerjesz!ést Javasolja

a

haíálozaí

kérdés,hozniszólás nem wlt.

Kiss János Norbett polgárme§er: Kén, hogl aki az ellumgzolt javaslaxal egletérí,

kézfennnrtassal

j e Ie zze.

Somlószőlős

brtózk&is nélkül meghozta

Képviselri-tesmlete
az alábbi halározato!:

4

igen szavazartal ellewzavazat és

31/2016. ( III. 30.) hatúrtlz.ut

lószőlős Község Onkormányzuía

Képvi,se ló-tesíii le te
uz ónkormanyzaí 20 ] ó. éyi közbe,szerzési íevételfogadja.
Som

(A közbe

sz e r zé,si te rv a.j e gyzőkónyv

ne l lé ké l e te. )

Felelijs: Kiss Janos Norbert pol8(I,mesíel
Hattirid(j: 20 l6.03.3I .

4. / L ak ás b ér l e mény ekről
Előterjesdő: Kiss Jónos Norbert polgármester

Khs lános Notbgt lolgárrrr<s/"q: : Ismerteti 4z előterjesztésl. JavasolP a ket ingatlan

kia&isót az előterjesztésben foglahak alapj<in

.

kérdés,hozztjtsnlas nem volt.

Kiss Jáaos Norbet7 oolgármnter: Kéri, }togl aki az elhangzoft javaslattal eg)etérí,
nntlr űs sa l j e l e zz e.
Somlószőlős Önlrarmónslmt Képi§e lő-testüleíe 4 igen szawzattal , ellenszavazat és
ke zfe

tartózkodás nélhil meghozía az alábbi határozatot:
3 2/2016.(

III, 30.) határozat

Sonló.szőlő.g Község Onkorniutyzata Képvi se lij-testiilete
tigl dönl, hogxl 2016,01.0l. nopjáíól a 139,,20l0.(XIL7.)
számú hcltározatban Jbglah bérleíidíj összegéérí
határozatlcn iclőre bérbe ulja
1.,' Sonlószőlős, Ko,ssuíh u, J9. szám alatti fugatlant
Cserni Zolíán Csaba (lakcím, 8183 Sombszőlljs, Kossuth
u. l93.,sziil.: Budapesí, 1980.12.]7., arlyia nel,e: Kovács
Katalin Ilona) részére,valamint
2.,' Somlószőlő,s, Kos,suth uíca ]60. szám alatti ingatlant
Fodor Bélanészül,név.: Gál Margit - (lakcim: 8183
Somlószőlős, Kossuíh tt. l60,, sziil,: l'iszaroff, ]950.05.03,
anyja neve: Trojcsák Piroska) részére.

A

képviseló-tesíijleí íelhataln azza a polgárme,slert a
sze rződé se k aláírásra.
(A szerződés lervezet a jeg:zőköt\r| melléklete.)
F'elelős: Kiss János Ntlrbert polgármesíe|
H cttiu, i dó : fo lyam atos

5./ Győr NagytércégiHullaühgaulálkadisi

Tánulás vaglonáról

Előterjeszíő: Kiss lános Norbert polgármester

Kiss János Norbert aolgármeste?: Iglerteti a Győr NagytérségHulladékgazdálkdósi
Társulas K0235/2016. szomú levelét, mely kihldésre is lerült. Mórcius 3l.-ig kérnek döntést
az önkormányzaíokíól a vaglonkezelésbe a&isí illeíoen, de sajáí levellikben leirjdk, hogl

nincs tudomásunk arról, hogl ifuen előnyökkel, milyen hátranyokkal jánn a vaglonkzelésbe
adás. Mivel még a társalas sem tudja a kóveíkzményeket, javasolja a haíáriüjre tekinteí
nélhil halasszdk el a dóntést, mig nem kapuk pontos tájékoztatast a kérűsben.

A kepviselőtestület

a

javaslatltll egletérl.

Kiss János Norbert polgármesíer a képvisel&testület nyilvános ülését 9 óra 40 perckor
bere ke szteíte.

yá:polgfumcster
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Rendes - Somlai Esder

aljegző

