
Szdm: Ssz/ 74- I0 /2016.

Jegvzőkönvv

Készülí: Sonlószőlős Ónkormóry,zaí Képvise]ő-lestt|.iletének 20} 6. augusztus 29-én 9 órai
kezdettel megtarlott nyilvános üléséről.

ÜIés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglató

Jelen vannak: Kiss Jónos Norbert polgármester
Somogli Róbert alpolgármesler
Vida Szabolcs Árpúd
BaloghTamás képviselők,

Rendes ^ Somlai Eszter aljeglző

Távolmaraűsát előre jelezte: Kató Dénes kepviselő

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hog az 5 tesíületi
tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére,

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete 1 igen szavazattal - ellenszavazaí és
tartózkodás nólkül - az alábbi napirendet fogadja el :

NAPIREND:
]. / Is kolakezdé si tómo gat ás
Előterj esztő. Kiss János Norbert polgármester
2. /Ovo da Álapító Okir at módos ítás a
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Beszámoló az óvoda működéséről
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
4./ Törvényességi felhívás megtáf g)alasa
Előterj esztő : Kiss János Norbeft polgáfmester
5. /Lakjs b érleti szerződés ek me gho s s zabbítás a
Előterjesztő : Kiss János Norbert pol4ármestel
ő./Somvirág Nyugdfias Klub kérelme
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester

NAPI RE ND rÁ ne v,u,.,Ís,q

l./ Is ko lakezdés i támogatás
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgórmester: Javasolja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a szociális
rendeletben foglalt feltételek alapján a községben élő iskolások részére 5.000,-Ft / glermek
i s ko I ake z dé s i t ám o gat ás t j utt a s s anak.



Kiss Jtittos Norbert polgdrnrcster: Kéri, ltog, aki a.jat:aslalíal egtetért, kézfennrcntús,sttl
j e le zze.

Somlószőlős ()nkormányzat Képvíselő-tesíűleíe 1 i.gl},) szfl\lflalJJnJ pJ\eysztlyrsstl: i>
tartózkodás nélkül - meghozta az a]ábbi haíározatol;

81/2016. ( WIL 29. ) hntórozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete úggl
dan, hog,, bei skolázási támogatásra glermekenként 5. 000, -Ft
összeget biztosít a 2016. évi kóltségvetéSe terhére az egles
szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/20l5,(II l6.)
ónkormányzqli rendelet b en fo glalt ak al apj án.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

2./Ovoda Alapííó Okirat módosítása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármes ter

Kiss János Norbert polgórmester: Ismerteti Hon,áthné Csiszár lldikó óvodavezető kerelmét
az alapító okirat módosításának tekintetében. Javasolja a módosító okirat efogadását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

kiss lános Norbert polgdrmester: kéri, hogl aki a javaslattal egletért, kézfenntartással
jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő+esrulete 4 igen szayazatlal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

82/2016. ( WIL 29. ) határozaí

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő+estülete úg,,
dOnt, hog,, hogl a Somlószőlősi Naplöziotthonos Ó1,oda Atapító
okiratát módosítja. Az Alapító okirat jegzőköryu mellékletét
képző módosítását, valamint az egtséges szerkezeíbe foglalt
Alaptó Okiratot (egyzőkönyv mellékletét kepri) 20]6.
szeptember 0l , napi hatállyal jóváhag,,ja.
FeleIős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló az óvoda működésérű
Előterjesztő: Kiss Júnos Norbert poIgármester

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Ismerteti cl beszámolól és javasolja efogadását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogt aki a javaslattal egletért, kezfenntartassal
jelezze.



somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete 1 igen szavazattal ellenszavazat
lartózkodós nélkal , meghozta az alábbi határozatot:

83/20l6. ( WII. 29. ) hatdrozat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő-lestülete úgl
dónt, hogy a Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda 2()] 5/20] 6-
os nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a jegyzőkönyv nlelléklete,
Felelős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő: .folyamatos

4./ Törvényességi felhívás megtdrglalása
EIőíerjesztő: Kiss Jdnos Norbeft polgtírmester

kiss.Iános Norbert polglirmester: Ismerteti a kormányhivatal törvényességi felhívását, A
rendezési tervbeli hiányosságok pótlásának vép;ső határideje 2018,12.31., tehit van idő eg,, új
rendezésí tervben gondolkodni, A törvényi változások miatt úgyis elkerülhetetlen lesz áz tij
terv megalkotása, Kéri a íestületet gondolkodjanak arról, hogl min szeretnének változtatni a
mostani rendezési tenlben foglaltak tekintetében. Javasolja a felhívás elfugadását.

Kérdés, hozzászóIás nem volt.

Kiss Júnos Norberí oolgrírmesíer: Kéri, hogy aki
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 4
tartózkodás nélküI - meghozta az alábbi határozatot:

a javaslattal eg)etér| kezfenntartással

igen szayazattal - ellenszavazat és

84/2016. ( WIL 29. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő]estülete úg)
dönt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjónak VEB/005/27 27/2016. számú
törvényességi felhívását megtárg/alta, az abban foglaltakat
elfogadja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2016.]0.17.

5./La k ás bé rlet i s ze rződés ek me g h o s s za b bítás a
Előterjesxtő: Kiss János Norbert polgórmester

{iss JÚnos Norbert polgármester: Elmondja, hogl Kiss József lakisbérleti szerződés július
3l-el járt, ezt szükséges meghosszabbítani, valamint Vida Zottáné noyember 30-al jár le.
Javasolja mindket szerződés meghosszabbítását 2017. december j t -napjáig.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgdrmester: Kéri, hogl aki
jeIezze,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 4
tartózkoűs nélhil - meghozta az alábbi haíározatot:

a j avaslattctl eg/etért, kézfenntartással

igen sza|azottal , ellenszavazat és



85/2016. ( WII 29. l határoaú

):!O:"*:"f:::nr, Ónkormányzat Képviselő-te,rtülete úg|aonl,_hogl J0l ó.09.0l. nappal módositja
- Vida Szabolcs Somlószőlős, Kosith u. 2]. sz. alaíli lakos aSomlószőlős, Kossuíh u. I05. szám alatíi iigotlorro
vonatkozó,

- Kiss .}ózseJ SomlószőIős, Petőfi u. 4. sz. alatti klkos a
Somlószőlős, Kossuíh u. ]73/A. szám alatri irgorln rn
vonatkozó

lakasbérleti sze rződé sét, meghosszabbitja 2 0 ] 7. december 3 ].
napjáig.
( Á bérleti szetződések módísitásai íeryezeíe a jeglzőkon4v
melléklete.)

|9Ielós: Kiss János Norbert polgarmester
Határidő: folyamatos

6./Somviníg Nyugdíjas Klub kérelme
Előterjesztő: Kiss János Norbefl polgtúrmester

Kiss ,4!4os, lorl:r,t,oolgármesW lsmerteti a n\agdijas klub kerelméí, java.sotja az igényhéntnegjelölt l00e Ft támogatás aaiteUset.

kérdés, hozztiszólás nem volt-

I(i§s János Norbert nolgármester: Kéri, hogl aki a 1avaslattal egletért, kézfenntartás.sal
.jelezze.
Som!ó:ző!,1s Ónkormányzat Képuiselti-tesükte 4 igen szavazattal ellenszavazat ésíaríózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozaíoí:

8ű2016. ( WII 29. ) haatrozat

Somlószőlős Ka3ség Képviselőlestülere úgl
döttt, hogt a Solnvilág Npgátlas rúb 6epv&eb: GyTriKálmall , cím: Somlószőlős , Rákóczi u. d.)-ot 2016. évi
nűköű se cé ljából 1 00, 000,-Ft tá,mogatá:sban /é sze síti.
( A klmogaíási szerződés,íervezet a jiglzőkanyv melléklete.)
FeleIős: Kiss János Norbert polgármÍ§er
Határidő: folyamatos

fiss.János Norbert polgarmesíer a képviselri-lestület nyilvános ülését 10 óra 15 perckorberekesztefte.
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