
Saím: Ssz/ 74- 7 /2016.

Jegvzőkönvv

Késziilí: Somlószőlős ()nkormányzat Képviselőlestüle tének 2016. május 26-án ]6 órai
ke zde t te l me gtart ott nyilv áno s ülé s ér ől.

ÜIés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Túrglaló

Jelen vannak: Kiss János Norberl polgármester
Somogli Rribert alpolgármester
Balogh Tamás ,

Kató Dénes,
Vida Szabolcs képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tiborné jeglzőkönywezető

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss -Jdnos Norberí polgórmester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5
testületi tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja, Javaslatot resi az alés
napirendjére.
somlószőlős Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattcll - ellenszavazat és
tortózkodás nélküI az alábbi napirendet fogadja et;

NAPIREND:

1./ Az óvoda 20] 5. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgdrmestel
2./ Az önkormányzat 20l5. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő : Kiss János Norberí polgármester
3,/ Az önkormányzat 20l5. évi gazdálkodásáról ( zárszámadás)
Előterjesztő: Kiss János Norberí po!gármester
4./ SomIószőlős kazség nevének használatáról
Előterj esztő : Kíss János Norbert polgármester
5./ Vegles ügyek
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

- Somlóí Dűlők Egyesület kérelme
- Mezőőri járulékról
- Dobai közös vapg;onról
- Kötelezőkenyszerbetelepítésről
- Benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó díjakrót
- Gyermeknapról
- Sportpálya területének összevonásáról
- Településképet meghatározó épületek kt)lső rekonstrukciój a pályázat
- ovodaicsallakozásról
- Az 51/2016. ( V. l l.) számú határozat módosííásáról
- Pályázatokbenyújtásáról



NAIIREND rÁnevltÁs,l

1./ Az óvoda 2015, évi gaztltílkotlásáról
Előíerjesztő: Kiss Jdnos Norbert poIgármesíer

I{iss János Norberí polgármesíer: Ismeúeíi az óyocta 20]5. évi gazdáIkotlásáról szóló
beszámolót. Kéri o testület 

"-élenlényét, iavaslatát.

Több kérdés, hozzászólás nent yolt.

I{iss János Norbert polgármester: Kéri, hogl aki az óyoda 2015.él,i gazr}ótfudásáról szóló
be számolót elfogadja, kézfenntartással j elezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete 5 ígen szol,azatíal ellenszavrlzat és
tartózkodús nólkü! - meghozta az atábbi halározot0l;

54/2 0 l ó. ( V.2 6. ) h atd rozat

Somlószőlős Ónkornlányzaí Képviselő-testülete a Somlószőlős
Napköziotthonos ()voda 2015.évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elftgadja.
(Á beszámoló a jeglzőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2016.05.31.

2./ Az önkormónyzat 2015. évi költségvetésének módosíttísáról
Előterjes7tő: Kiss János Norbert polgármester

kiss lános Norbert polgármesíer: Ismerteti a rendelet módosítását. kéri a testület
vé Ieményét, javaslatát.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss J!íno.s Norberí oolgármester: Javasolja a módosítás elftgadását, Kéri, hogl aki ezzel
e gleíért, kézfe nntartással j el ezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi rendeletet;

6/20l6.(V. 27. ) rentlelet

az Önkormónyzat 20I5. évi köttségvetésérőt szóIó
1/201 5.(IL1 6.) önkormányzati rendelet módosításdról,
( Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezl)

3./ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodtísdról (zársxtímadás)
Előterjesztő: Kiss ldnos Norbert polgúrmester

Kiss ,Ió4os Norberí lolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,
javaslatát,



A testület részéről hozzászólás nem történí,

kiss Jdnos Norbert polgármester: Javasolia elfogadni az előterjeszíés alapján a rendelet
teryezetet. Kéri, hogl aki ezzel egyetért kézJbnntartással .jelezze.
somlószőlős ()nkormányzat képliselő-teslülere 5 igen szavazaítal ellenszal,azaí és
laríózkrldás nélkül megalkotta a:

7/20I6. (V. 27.) rendeletéí

az önkormárytzaí 2015. évi zárszún adúsáról.
(A Rendelet a jegyzőkönlv melIéklele.)

4./ Somlószőlős kölség nevének hasznáIaíáról
Előterjes7tő: Kiss Jdnos Norbert polgármesíer

kiss ,Iános Norbert polgdrmesíer: Ismerleti az előterjesztést. kéri a testület véteményét,
jat aslatát.

A testüIet részéről hozzászólás nem történt,

Kiss JÚnos Norbert polgármesíer: Javasolja elfogadni az előterjesztés alapján a rentlelet
teruezetet. Kéri, hogl aki ezzel eg,,etért, kézfenntartással jelezze,
somlószőIős Önkormányzat képviselőlestülete 5 igen sza|azattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a:

8/2016. (V. 27) rendeletéí

a somlószűős köuég nevének hasznáIatáról .
(A Rendelet a jeglzőkönyv melléklete.)

5./ Vegles üglek
Előíerj esztő: Kiss János Norbert polgármester

5.1./ Somlói Dűlők Egyesület kérelme

Kiss János Norberí polgármester: Ismerteti'a Somlói Dűlők Eglesületének a 20]6, évi
rendezvénY lebonyolításához a támogatás iránti kérelmét, valamint ismerteti a programtervet.
A program megvalósításához 1.060 e Ft-ot támogatást kér az eg1,1esület. Kéri a testület
véleményét, j avaslatát.

kató Dénes: véleménye szerint sok mindenre kellene még költeni, p. az óvocla udvaron
nincsenekjátékok, a faluképet is jayítani kellene.

Balogh Tamás: szerinle magas a támogatási igény, mindenképpen adnak, de nem annyit-
amennyit kérnek. Nem lehet a milliókkal dobálózni szórakozáso]ra.

kiss Jdnos Norberí lolgármester: Ezek a minőségi szórakozások ennyibe kerülnek.

Kató Dénes: A járdakészítésbe is pluszba be kell szállni, mert szakember ketl a kivitelezéshez.



Kiss lános Norberí polgőrmester: 750 e Ft támogatás megállapítását javasolja.

Balogh Tamás: 600 e Ft a javaslaía.

Vida Szabolcs: 500 e Ft-otjat asol.

Kató Dénes: 300 e Ft ajavaslaía.

kiss János Norbert oolgármester: Elnlondja, hogl az esemény kapcsán minclen.fórumon a
Kossuth rádióban , a tv-ben Somlószőlősről beszélnek. Megtehelik, hog,l nem aclnak egl
.forintot sem, de akkor Somlószőlős neve nem fog.felkerülni sehoya sent.

Balogh Tamás: Véleménye szerint, ha kap az eg,lesület a lebonyolításra 600 e Ft-ot az egl
nemes gesztus az önkormányzat részéről. Tavaly ís támogatták, idén is fogiák.

§omogvi Róbert alpolgármester: A rendezvény az egész év eg,,ik legjobb rendenénye, a
legtöbben yesznek részl rajta, az önkormányzat koltségvetése elbírja, ezért 700 Ft támogatást
javasol.

Kiss János Norbert polgármester: Az alpolgármester úr javaslatát elfogarlja, 700 e Ft
támogatás megállapítását javasolja. szívesen támo4at más rendezvényeket is, ha valaki
csinálni akar, de azt nem kell elfeleiteni, hogy ez egt színyonalas műsor, fontos dolog, hogl
mindenhol somlószőlősrő] beszélnek.

Kaíó Dénes: EWlejti, hogy tavaly majdnem kimaradt az iníerjúból.

kiss János Norbert polgtirmester: öt ezek a dolgok nem érdeklik, az élet megl tovább,
eglébként ez egl másik rendezvényen töltént. Jal,asolja a 700 e Ft támogatást, Kéri, hogl
aki a javaslattal eg)etért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ] nem szavazattal -
tartózkodás nélkíil meghozta az alábbi határozatot

55 /2016.(V.26. ) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-testülete úgl
dönt, hogl támogatja a Somlóí Dűlök Egyesületét (B483
Somlószőlős, Somló-hegl 2308 hrsz., képviselő: Balogh
Zsuzsanna, adószám: 1873]105-]-19) a "DŰLÓngélő
borfesztivál " megrendezése kapcsán 700.000,-Ft összeggel.
A kepviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogaló
szerződés aláírásra (a szerződés tervezet a jegzőkönyu
melléklete),
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

5.2./ Mezőőri jdruIékróI

kiss János Norbert oolgdrmester: Az anyagot a képviselő+estület megkapta, kéri a
v é l e mé ny e ke t, j av as l at o kat.

Rendes - Somlai Eszter aliegvző: Ez csak telvezet, a testületnek kell meghatározni az
öSszeget.



Kiss János Norbert oolgármester: A mezőőri járulék kivetésével kapcsolatban .javaslala a
minden megkezdeít hekláf után 1000 Ft legten a járulék. A hegyen kommunális adót fizet, azt
nem lerheli mezőőri .járulék, erdő ulán szintén nem lehet kivetni. Egy emberre csak eg,, aclót
lehet kivetni. Van település ahol ez nár működik.

Balogh Tamós: h kell gondolni, hogy van-e értelme a nlezőőr alkalmazásának, hiszen
Dobával közösen alkalntazzák a mezőőrt,

Kiss János Norbert polgúrmester: Igen van értelme, a mezőőrnek feladatoí kell adni. Meg
lehet vele beszélni mit csináljon, nlií várnak el tőle, mít játjon be. Onóllóan is tudnának
mezőőrt .felwnni, csak nincs meg hogy ki vállalná. Ameddig nincs rá embere az
önkormányzotnak, addig csökkentsék le a költségeket. A jórulék beszedése külön embert
igényel, ki kell kiildeni a Földhiyataltól lekért személyeknek a leveleket a bevalláshoz.

Somogvi Róbert alpolpármester: Ó ellene van a mezőőri járulék kivelésének, de viszont van
olyan cég, akitőI csak ígl lehet behajtani pénzt. Az yiszont naglobb összeg.

Balogh Tamás: Kérdezi, hog,, hány embert érintene a járulék kivetése?

Kiss János Norbert polgármester: Felsorolja azokat, kih,ől tud a községben, Véleménye
szerint ki kell vetni a mezőőri járulékot. Azt gondolja, hogl ki kell közösen alakítani, hogl mit
várnak el a mezőőrtől, és mit ad az önkormányzat ezért.

Baloglt Tamds: Mit adnak a gazdáknak?

Kiss János Norbert polgármester: Ha tönkre tettek pl. egl mezei utaí, arról értesíti Őket a
mezőőr. A mezőőr feladata, hogl végig járja az utakat és jelentsen. Ha nem tudj ák
kinyomozni, hogl ki tolt, akkor az önkormányzatnak rendbe kell tetetnie. A mezőőrrel meg
kell beszélni, hogl milyen napokon lesz Somlószőlősön,

Rendes- Somlai Eszíer aliegvző: Nem a mezőőr védelmében mondja, de tavaly is
számtalanszor volt a hivatalban a megbeszélt időpontokban, bármikor meg lehet őt bízni
célfeladatokkal, ez a lehetősége a testületnek mosí is fenndll.

Kiss Jdnos Norbert oolgdrmester: Véleménye, hogt vezessék be a mezőőri járulékoí, minden
megkezdetl hektár után 1000 Ft összegben, ami a használót terheli.

Balogh Tamős: Véleménye szerint január l-től keraljan beyezetésre. Elmondja, hogl nagl a
zúgolóűs, hogy az önkormányzal szó|a a pénzt, és a heg,len pedig nem történik semmi. Az
ajkaiak a Somlón fel vannak háborodva, nincs megoldva a szemét elhelyezés, autóyal nem
tudják megközelíteni a szőlőjüket. Csak január ltől javasolja a kivetést, de addig nekik is
produkálni kell valamint. Az adót fizetni fogják az adózók, mert ha nem, be fogják hajlani,
erre meq yan az ember.

Kiss Jdn_os Norbert polgórmester: Jövő héten betonozni fogiák a szele]ctív hulladéktároló
helyét, O mindenképpen javasolja a mezőőri járulék kivetését, amely minden megkezdett
hektár után 1000 Fl, amely a használót terheli,

Rendes- Somlai Eszter aliegvző: Azt vegyék figyelembe, hogy a járulék kivetéséhez szükséges
egy fő, aki ezt kezeli, A kózös hivaíalnól erre nincs ember. Ha valaki nem fizeti be a járulékot,
azí adók módjára kell behajtani, aki jelenleg az adót csinálja, az nem fogja még ezt is
bevállalni azért a megbízási díjért, amit kap, Meggondolandó, hogy mikortól vezetik be. mire
beérkeznek a bevallások, kimennek a kivető határozatok az jó pár hét, vtllamint mikortól vetik
ki az adót ha év közben vezeíik be, mert akkor már célszerű ne5x,ledévhez kt;tni az eglszerűbb



adószámítás miaít. Ez csak figyelem felhívás, nem azt akarja ezzel mondani, hogy ne vezessék
be.

Ki§,s Jíttos Norbeft poleúrmester; Véleménye szerint erre nent ke]l egy egész ember, fél sem,
véleménYe szerint megegllezés alapján neg fogfa valaki csínálni. Vétiméiye szerint hálasszák
el a döntést, és .fbladata lesz, hogy keressen egl embert, akivel megigyezik, hogy ezt a
.feladatot mennyiérl látná et. Maradjanak abban, htlgy katkulációt úriit, ember|'k rn, o
munkára, és így lesz ídő a pontos kidolgozásra 20}7. januúr 1-íg, Javasolja a napireru|
elnapolását.

A képviselő-testülel a javaslattal egrctért.

5.3./ Dobai közös vaglonróI

Kiss lános No|bert Dolgármester: Felolvassa a Doba Onkormanyzat megkeresését. A
uaglont felmérette, de a vagtonértékelés még nem érkezett meg. Doba szóban eglértelműen
közalrc, hogl szeretné megkapni az ikerházat, ezzel nem értett eg)et. Dobával ánnyit lehet
közölni válaszul, hopg,, a vaglont felméretik és eg,, hónapon belül a választ megkiildik. De ha
Dobának van javaslala azt is bármikor megtehetik.

A testület az elhangzottakkal egletért.

5.4./ Köíe lező kényszerbetelepítés rű

kiss János Norbefi polpdrmester: Felolvassa a Meglei Jogti városok szövetsége elnökének
megkeresését, amelyben a testület döntését kéri a kényszerbetelepítés elutasííása érdekeben.
Kéri a képviselőlestületet, hogl hozzanak határozatot, hog,, támclgatja, vag) sem a
migránsok betelepítését.

A képviselő+estület eglhangúan elutasítja nem maglar állampolgárok Magyarországra
töf lé nő kötel ező bet elepít é s ét.

kiss János Norbert oolgdrmester: A képviselő-testület véleményével egletért, kéri, hogl aki
a nem maglaf állampolgárok Maglarországra történő kötelező betelepítését elutasítja,
ké zfe nnt ar t ás s al j e l e zz e.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazatíal ellenszavazat és
tartózkodás nélkíil meghozta az alábbi határozatot;

56/2016.U. 26. ) hatdrozaí

Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestalefu elutasííja az
Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó teryeit. A
kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszéIyezleti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkben,
Kérjük a klrmányt, hogl minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlósát és a



kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a maglar
embereket.
Felelős: Kiss János Norbert polgármestel
Határidő: _folyamaíos

5. 5./ B e ny új tott pólyázatok h o7 kapcsolócló díj a król

Kiss JJittos Norberí poleármester: ]smerteli a beérkezett TOP-os páIyázatokhoz kapcsolódó
szerződéseket és szómlákat. Az egyik a foglalkoztatás és életminőség javírása
családbarát,munkába átlást segítő intézmények pálytizata mely elkeszítését 150 e Ft+ÁFA
összegért, míg az egészségügi alapellátást infrastrukturális fejlesztése pályázatot 100 e Ft
+AFÁ összegért ű"ta meg az IC)N Hungary Kft, melyre januárban ]00 e Ft-ot szavaztak nteg,
íg) azt is ki kell egészíteni. Az óvoda bővítése ptilyázathoz Kegles-Brassai Mária a PIUS Kft-
é kéPviseletében 95 e Ft-ért készítette el az akadálymentes íeryeket. Szabó Dániell e,y, tervező
pedig 110 e Ft-ért készítette el a műJiives sportpálya pályázatához szükséges terveket. kéri a
testület yéleményét.

A testület részéről hozzászólás nem törlént,

kiss rános Norbert polgármester: Javasolja a felsorolt tevékenységek kifizetését. kéri, aki
j avaslatóv al e gyet érí, ké zfennt ar tás s al j elezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil - meghozta az alábbi határozatot:

57/2016.(V. 26. ) htttdrozat

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete úgl dant, hog,,
I./ megbízza az ICON Hungary Kft+ (székhely: 1016 Budapest, Sz.

László tér 6., kepviselő: Pesti Gábor , adószám: l4168031-2-11) ,, A
foglalkoztatás és életminőség javítása csa]ádbarát,munkába áltást
segítő intézmények, kazszolgáltatások _feiIesztéséveI" felhívására
pályázat elkészítésével 150.000,-ft+ÁFA összeRérí (A szerződés
tervezet a jegyzőkónyv melléklete.) ;
2,/ az 5/20] 6. (I. 28.) számú határozatában meghatározott feladatra

t ováb b i 2'. 000, - Ft -ot b izt os ít,.

3./ megbízza a PIUS E. M. és Sz. Kft-t (székhely: Győr, Hunyadi u.
]8. III/15. , képviselő: Kegles-Brassai Mária, adószám: 1]l19236-2-
08) az orvosi rendelő bővítéséhez knpcsolódó akadálymentes tetnek
elkészítéséve] 75,000,-ft+ÁFÁ összegért (A szerződés tervezet a
j eglzőkönyv melléklete.) ;

4./ megbízza Szabó Dániel eglÉni vállalkozót (Sümeg, Bem u. 9. ) a
Somlószőlős 653/5 hrsz-on létesítendő műfiives labdarúgó pálya
tervezésével I } 0,000,-ft asszegben
a 2016, évi költségvetési tartalék terhére,
A képviselőlestület felhatalmazza a polgármester a szerződések
aláírásra
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos
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5,6./ Gyermeknapról

Kiss János Norbert polgúrmesíer: Á községben a gyermeknap május 28-án kerül
megrendezésre. Ismerteti a programot. A progt am kahsége ]80 e Ft a műsorra, a hús kb.10 e
Ft, amit a devecseri húsüzem ajánl Jbl.

Kató Dénes: Felveti, hopy a.farsangi búl rendezésekor is keletkezett bevétel, hiszen páríoló
jegleket is árultak. Kérdezi, hogl azt miérl nem tudják, htlgy ntennyi volt a bevétel.

Kiss Játtos Norbert polgármester: Igen letl beyétel, azzal el is tudnak számolni. Á
glermeknapi elszámolásból lálni íogiák, hogy mi nlíből lett kifizeh,e.

Somogvi RŐbert: : A hangosítást Császár Balázs fogia végezni, azt is ki kell fizetni. Miért nent
volt jó az eddigi hangosítás.

Kiss Jdnos Norbert polgármesíer: Igen, az 40 e Ft. A hangosítással kapcsolatban a fellépők
kérése volt, mivel a műsorhoz nem megfelelő az önkormányzat hangosítása. 300 e Ft-ot
j av as o l me gál lapít ani a gyerme knapi r e nde zvé nyr e.

Kató Dénes: Az megfelelő az lenne ,ha a testület előszór megszavazna a rendezvény
lebonyolítdsára az összeget és után közösen megbeszélnék, hogy milyen műsorok leg,,enek és
milyen összegben. De ez fordína brtént. Uglanúgl kikerütíék a testületet, mint a falunapi
szerepIők me gr endelé s énél.

Kiss János Norbert polgármester: Ebben egletért, de úg,, gondolja, hogl ez a rendezvény
lezailik és egy közös beszélgetés formájában megbeszélik, hogl a továbbiakban ez hogy
leglen.

Balogh Tamós: Még ezt is megszavazzák, de utoljára. Nem megsértődni kell a szervezőbteh
mert nem bólogatnak minden ötletükre, hanem kommunikálni kell. Az interneten csak az van
fenn, hog1l ők csinálták a programot.

Kató Dénes: Más pénzével ő is tudna gazdálkodni, Azzal sem ért egyet, hogt miért
glermeknapkor kell jótékonysági bált tartani. Megrendezhették volna a bált a réten, minden
oda lett hordva egyórás programért, aztán vihetik víssza, ami nagl munka. Aki nem csinálja,
az nem tudja mekkora munlaival jár, és akkor nem is tudják, hogl mi lesz és hoglan, csak az
utolsó napokban van a kapkodás. Ezt mindet meg kellett volna már beszélni. Véleménye
szerint lenne több segítség is a faluban, csak nincsenek megszólína. Febeti még azt is, hogy
g,lermeknapra 300 e Ft-ról beszélnek, az óvoda meg kapott 20 e Ft-ot játékok vásárlására,

Bglogh Tamús: Kérdezi, hogt mikor lesz a negbeszélés, merí azt a ' 'mocskoskodást" amit
elkezdtek, azt be kell fejezni.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Gyermeknap utáni héten összeülnek és megbeszélik.
Somlószőlősről eddig az volt a vélemény, hogt egl irányba megy, nagy az összefogás és
szeretné, ha ez így is maradna. El kell danteni azt is, hogl akarnak-e színvonalas műsort,
vag) sem.

A testület részéről tobb hozzászólás nem történt.

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a glermeknapi rendezvény kaltségeire 300 e Ft-
ot meghatározni. Kéri, hogy aki ajavaslatlal eg,,etért, ké4enntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szavazattal - 2 tartózkodással -
ellenszayazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:



58 /20I6.(V.26. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselőtestülete úgy
dant, hog1l a 20]6. évi g,lermeknap szeryezésére 300.000,-Ft-oí
biztosít a 20} 6. évi költségetés terhére.
A képviselő+estület .felhatalmazza a polgármester a szükséges
szerződé sek aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20] 6,05.3l .

5, 7./ Sportpdlya ter ül etének összevon ás tíró I

kiss János Norbert polgármester: Elmondia, hogy a sporí pálya területét szükséges lenne
összevonni, mert a leláló ketíő helyrajzi számon van, ígl összesen három helyrajzi szánlon
szerepel a sportpálya. Előnye ctz összevonásnak, hog,, kezelhetőbb lenne, ha eg,l helyrajzi
számon yan. A legésszerűbb lenne, ha a háromból eg,, helyrajzi szám lenne. Kb, 10-50 e Ft
összegbe kerülne.

A képviselő-testület a íerület összevonással és annak költségeivel egletért.

kiss János Norbert Dolgármester Javasolja halározat meghozatalát a területek
összevonásáról,._ Kéri, hogy aki a javaslatíal egletért, kezfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélktil - meghozta az alábbi határozatot:

59 /2016.(V.26. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselőlestülete úgl
dant, hogy össze|onaíja a tulajdonát képező Somtószőlős 653/6
hrsz,ú és 65 3/7hrsz-ú területeket,
Az összevonds kaltségét a 2016. évi köttségvetési tartalékból
b ízto s ítj a a képvis előle sí ület.
A képviselő-testalet felhatalmazza a polgármester a szükséges
nyilatkozat ok, me gbízási s zerző dé s e k atáír ására,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatóridő: 201ó,05.3].

5.8./ Telep üIésképet meghatározó ép ületek kütső rekonstrukciója pátyázaí

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a VP-6-7.].1-16 kódszámú ,,Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós kózösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés" pátyázati kiírást és a megvalósítandó terveket. A
fejlesztéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan a Kossuth Lajos utca ]67.szám alatti
épület. Javasolja a pályázat benyújtósát, ezt határozatba foglalni.

A képviselőtestüleí a terület összevonássa] és annak költségeivel eg,letért.

kiss János Norberí polgármester Javasolja határozat meghozatalát. kéri, hogl aki a
j av aslattal e gyetért, kézfennt art ás s al j e l e zze.



somlószőlős Ónkormányzaí képviselő-testülete 5 igen szavazattal , lartózkadás és
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi halározaíot:

60/2016 . ( V. 26.) haídrozat

Somlószőlős Közsé g Önkornt ányzatának Képviselő teslülete ú gy
dan, hogy igazolja, hogl az Ónkornúry,zar benyújtja pályázalút
a VP-6-7.].1-16 kódszámú,,Településképet meghatártlzó
épületek külső rekonstrukciója, töbhfunkciós közisségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés'' pályázati
felhívás 2. Célterület; Telepütésképet meghalározó éptiletek
külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek,
épületrészek külső íelújításo megvalósítandó fejlesztésre a ,,
Településképet meghaíározó kr;zösségi épalet kí)lső
rekonstrukciója Somlószőlősön" címmel.
A .fejlesztéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan címe ;
8483 Som-lószőlős, Kossuth Laios utca ] 67.szám - 537 hrsz.
,4 Képviselő+esíület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásra, a]áírására, a szükséges nyilatkozatok, sze7ződések
aláírására,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

5. 9./ Óvodai cs atlakozás róI

{iss ,Ió.no§ Norbert oolglirmester; A testület az elmúlt hónapokban döntött arról, hogl
óvodájával csatlakozni szeretne a somlóvásárhelyi kaznevólési Intézményfenntartó és
Feladatellátó Társuláshoz, mint tagintézmény. A benyújtott pályázatok sikereiiégében bízva
vonják vissza a döntésüket és tartsákíenn továbbra is az Onálló óvodát.

A testület a javaslattal egletért.

íiss !áno§ Norberí polgórmester Javasolja határozat meghozatalát. kéri, hogl aki a
j avaslattal egyetért, kézfenntartással jeIezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 4 igen szayazattal - ] tartózkodással -
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

61 /2016.(V. 26. l hgtározat

Somlószőlős Kr;zség Ónkormányzatának Képviselőlestülete úgl
dant, hogy visszavonja a 2/2016. Q. 22.) és 20/20]6. (IL ]5,)
számú határozatait és nem kíván csatlakozni óvodájával a
Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és
F e I adat e l l át ó Tár s ul ás ho z.
A képviselő+estület felkéri a polgármestert, hogl közölje a
döntést a Társulás elnökével.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hcttóridő: azonnal
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5.I0./Az 51/2016. ( V 1L) számú határozat módosíttísárót

kiss Jdnos Norberí polgármesíer: Az elmúlt tesíületi ülésen döntöltek az óvoda nyári zárva
tartásáról, melyben a kezdetétjúlius 28-ra írták, de az valójában 25-e, mert az a hétfo. Íg,,
szükséges a határozat 1 .pontjának módosítása. Kéri a testület hozzászó]ását.
A leStülel a javaslattal eg/etért.

Kiss János Norbert polgármester Javasolja határozat meghozatalát. Kéri, hogy aki a
j avas l att al e gle tért, kezfennt ar tás s al j el e zze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselőleualete 5 igen szal,azattal - tartózkodás és
ellenszallazat nélkül meghozta az alábbi határozatoí;

62 /2016,(V. 26. ) hatúrozat

Somlószőlős Község Onkormányzatónak Képviselőlestülete úgl
dant, hog1l módosítja az 51/2016. (V. 1}.) számú határozatának
l. pontját a határozat többi pontja yáltozatlan marad - a
követőzők szerint:

1./ 2015/2016. nevelési év 2016. évi nyári zárya es
nyitvo tartásának idejét az alábbiak szerint határozza

20 } 6. nyárí zárva tartási idő na)líosl ldo
2016.07. 25 1ol 2016. 0B. 31-is 20] 6.09.01.

A zárva lartási idő alatt kell elvegezni a szükséges ,festési,
kar bantar tás i, nagytakarít ási munkál at okat.

Felelős: Kíss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

5. 1 1./ PáIyázatok beny újtósdról

Kiss Jdnos Norbert polgúrmester: Ismerteíi az előterjesztést. Javasolja a pályázatok
benyújtását a határozat tervezetekben fogalt célotrra és összegekre az önerők figyelembe
vételével.

A teStület a jayaslattal egyetért.

Kiss János Norbert polgármester Javasolja az önkormányzati feladatellátás pátyázat
benyújtását a Kossuth utcai jórdák.felújítására, melyre 2.219 e Ft önerőt biztosítsanak. Kéri,
hogl aki a javaslattal egyetért, kézfenntartássai jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testalete 5 igen szavazattal tartólkodás és
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

63/2016. ( V.26) hatórozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat kepviselő-testülete úgl dant,
hogl benyújtja pályázatát az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásóra c) alcélra - belterületi
ulakjárdák,hidak felújítása - a Somlószőlős Kossuth utca
járdaszakaszainak (Somlószőlős 382/1 hrsz., 382/3 hrsz., 336/3
hrsz., 336/5 hrsz.) felújítására a következők szeriní:

igényelt támogatás : 9 1 2. 7 19. 97 2,-Ft
önerő: 2.249.996,- Ft
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pályázat össz költsége: l 1.999.968,-Fl
A Képviselő - testület aZ önelőt a 20} 6. évi kóltségvetéSe terhére
biztosítja.
Felhcttalmazza polgárnlesíert a pólyázat benyújtására,
s zü ks é ge s nyilatkozatok me gí ét e lé r e.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]6.06-02,

Kiss Jdnos Norbert Dolgdrmester Javasolja az adósságkonszolit]ációban részt nem ,-etí
íelepülései önkormányzatok púlyázat benyújtósót a zínyi és Arany J. utcák felújítására,
melyre 2.772. e Fl önerőt biztosítsanak. Javasolja a tegolcsóbb árajánlat elfugadásá|, melyel
a z EROSS UT Kft adott. Kéri, hogy aki ajavaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Önkormányzal képviselőtestülete 5 ígen szavazatlal tartózkodás és
ellenszavazat néIkül - maghozta az alóbbi határozatclt;

64/2016. ( V.26,) h atórozaí

Somlószőlős Község Onkormányzat Képliselőlestülete t)g,,
dant, hogl 45/2016.(W I.) számú határozatára visszavonja és
benyújtja pályázatát az adósságkonszolidációban részt nem yett
települései önkormányzatok fejlesztéseínek támogatására
pályázati kiírás a) alcéliára - a település belterületén út, híd
vag,, járda építésére, felújítására, karbantartása - az Arany
János és a Zrínyi utca felújítására
pályázott összeg: 1 0.000.00(),-Ft
önerő:2.772.390,-Fl
mindösszesen : ] 2. 7 7 2. 3 90,-Ft

Nyertes pályázat esetén a képviselő+esíület megbízza a
kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlaíot adó ERÓSS ÚT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kftt. (székhely: Besenyőtelek,
űtörő út 8., képviselő; Bodnár Csaba, adószám: 14859]11-2-
10) az árajánlaíában szereplő munkálatolcra ]2.772.390-Ft
összegben. (Az árajánlat a jeglzőkönyv melléklete.)
Felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására,
szülrséges nyilatkozatok, szerződések aIáírására,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

Kiss János Norbert polpármester Javasolja a rendkívüli szociális támogatás benyújtását.
Kéri, hogl aki ajavaslattal egletéft, kézíenntaríással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazattal lartózkodás és
ellenszavazat nélkiil meghozta az alábbi határozatot;

65/2016. ( V.26.) határozat

Somló szől ő s Kazs é g Ónkarmányzat Képvis elő-te stülete úg/
dönt, hogy benyújtja pályázatát a 2016. évben a
Belüglminisztériumhoz a telepalési önkormányzatok
rendkívüli ónkormányzati köItségvetési támogatás(t keretében
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a rcndkíyüI i szoc iáI i s t úmogctt tis i géq,l é sé re.
Felelős: Kiss ,Iónos Norbert polgúrmester
Helúridő: folyamatos

Kiss Júnos Norbcrl ptllgúrnlester a kép|,i selő-lesr ijle l nl,iltúnos ü!ését l? óru 20 pertkor
bcrekesztelle,

Kiss Jdnos Notóert
polgórmester

,r''.<_.-"',,' ---<-
Rendes - Somlai Eszler

aljegző
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