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Jegvzőkönvv
KészüIt: Somlószőlős Ónkormányzal Képviselő-teslüle lének 20}6. augusztus ]]-én 9 óraí
ke zd e tte l me gt ar o l nyihláno s, re ndkíllüli ül és ér őt.
t

t

ÜIés hetve: SomlószőIős Polgárnesteri Hivatat Túrg,,aló

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgórmesíer
Balogh Tamás
Kató Dénes
képviselők,
,

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sar kadi Tib orné j e gyzőkönyl,ve zet ő

Távolmaradását eIőrc jelezte : Somogli Róberl.alpolgármester és
Vida Szabolcs Arpád képviselő
Lakossúg részéről: 0 Jő

kiss Jdnos Norbert polgdrmester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 íestületi
tagból 3 fő megjelent, az ülés haíározcltképes, azt megnyitjo. A rendkívüli ülés összehívására
az állásPálYázatban foglalt határidő megtartása miatt yan szülcség. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.

somlószőIős Ónkormányzal képviselőlestülete

3

tartózkodás nélktll - az alábbi napirendet fogadja el;

igen szayazattal

-

ellenszayazat és

NAPIREND:
].

/ ()vodavezető helyettesi pályázatról

Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2. / Bü s z ke s égp ont p ály áz at
Előterj esztő : Kiss Jónos Norbert pol4árnxester

NAPIREND TÁRGYALlisA
1,/Óvodavezető helyettes i ptílyázatról
Előterjeszíő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgdrmester: Elmondja, hogy a pályázat kiírásra került az elmúlt ülésen
elhangzott tájékoztató alapján júliusban a közigátlás portálon, augusztus l0. napjáig lehetett
rá jelentkezni. Egl jelentkező sem volt, de még érdeklődő sem. Javasolja a jelenlegi
Óvodavezető helyettes kinevezése meghosszabbítását még egl évvel. Horváthné Csiszár Ildikó
Óvónővel beszéllek, ki elvállalná a posztot a kóyetkező időszakra is, szintén átmeneti jelleggel.
Kéri, hogl aki ajavaslattal egletért, kézfenntartással jelezze.
kérdés,hozzászólós nem volt.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estalefu 3 igen szavazaftal
tartózkodás nélktil - meghozta az alábbi határozatot:

-

ellenszavazat és

79/20]ó. ( VIil.

Il. ) hatdrozat

Somlósző]ős
ftzlls _ll1konncinyzut Képl,iselőlesttilete úgl
dönt, hog; a Son ós:őlős Nupköziotthonoi Ő,oda ót odal,ezeói
.feladataival 20ló. augus:ttts 16. napiától 20l7. augttszttts I5.
napjáig llorvithné Csis:úr Itdik<i (sziil.: Csiszch. Ilt]ikó
Devecser, 1970. 01. 22.. un: Szitct l,íúria)Doba, Árpúd tt. t0.
szánl alatti lakost bí::u nteg.
Á képl,iselőlestiilet .íblkériuz alieg.zőt az ól,odate:e!ői álIás
20l7,0lJ.l6. nappal vuló neghü.detésére és a pályázat technikui
lebonyolításúra,
Felelős: Kiss Jcinos Norherí polgárntester
Rendes-So m l a i Eszt er ali e glző
Hat á r i d ő : ./illya m a t o.s

2./B üs zhes ég pont pó lydzat

Elő1erjes7lő: Kiss János Norbert polgd rmestel

Eiss lú4oq Norb-eIl poledrmester: Ismerleti a páIyázaw. a lerveket a büszkeségponrról.
onerőnek javasol 1 30.50(),-Ft-ot beúllalni. Ez kedvezőbb elbírálóst is eredményeűt. Kéri,
hogl aki ajavaslattal egrctért. kéz|bnnrarússal jelezze.
kérdés.hozzászólás nem volt.

somlószőlős Ónklrmányzat képviselő-tesíiilete 3 igen szavuzatlal
taríózkodós nélkal - meghozía az alábbi hatat ozatot:

-

ellenszavazaí és

80/2016. ( WII. 11. ) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete úgt
dan, hopg benyújtja igényéta KKETTKK - 56P-02 kódj;Íű

pályázatra

új

emlékmű

elhelyezésére
somlószőlősi 336/5 hrsz-ú lerületen) köveíkezők szerint:
páIyázoí í ös sze g: 5. 000. 00a, -Ft
önerő: ] 30.500,-Ft
mindössze sen : 5. 1 3 0. 5 a0, - Fí
A képviselő-testületül .felhatalmazza a polg)rmester a pályázat
benyújtására és a szükséges q,ilatkozatok megtételére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő: folyamatos
(

Kiss János Norbert polgármesrer a képviselő-lestület nyilvános, rendkívali ütését9 óra 15

pe rckor berekeszt ette.
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/"-,^--ra
Jónas No(ert

polgdrmesler

Rendes - Somlaí Eszrer

)

aljegző

'uhi

Edina

