
Szdm: 20- 8 /2015.

Jegvzőkönvv

KészÜlt: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 20]5. március 3]-én 9 órai
ke zdett el me gtartott nyilváno s r endkívüli ülé s ér őt

ülés helve: somlószőlős polgármesteri Hivatal Tárg,laló

Jelen vannak: Kiss Jónos Norbert polgármester
Somog,,i Róbert alpolgármester
Balogh Tamás,
Kató Dénes
Vida Szabolcs képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljeg,,ző
Sarkadi Tiborné j e g,,zőkdnyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Kiss ,Jdnos Norbert oolgÚrmester: Köszönti a megjelenteket, Megállapítja, hog,, az 5
testületi tagból 5 fő megjelent, az ülés határozathlpes, azt megnyitia. Javailitot tesz az ülés
naPirendjére. A rendkívüli ülés telefonon történő asszehíváiát á napirendi pontban való
sürgős dantési kényszer indokolta.

I{iss, JÓnos Norbert oolgármester: Kéri, ho7y aki a napirendi ponttal egletért,
ké zfennt art ás s al j e l e zz e.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete J igen szavazattal _ ellenszavazat és
tartózkodás nélktil - az alábbi napirendetfogadja el:

]./ Szociális igénylés benyújtása
El őterj e sztő : Kis s János Norb ert pol gárme ster
2. / E tke z de tet őfelúj ítá s a
Előterj e sztő., Kiss János Norb ert pol gárme ster
3./Kazán vásárlás
El őterj e sztő., Kr§§ Jáno s Norbert pol gárme ster

NAPIREND rÁnevlDís,q:

1./ Szocidlis ígénylés benyújtása
E lőterj esztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgdrmester: Ismerteti, hog,l a Belügyminisztérium forrást fog biztosítani
a szociális támogatásolcra, elsődlegesen a lakósfenntartási ellátásra. Az igénylis még nem



kerÜlt kiíl"ásra az önkormányzctti igénylési rentlszerben, tJe valószínííleg pár napon beltil
púlllij7hor5 lesz. El(ízetes szátnítások alapján, vctgyis hog1, cl lakásfenníartas'i iámogaiások mint
lelePÜlé,si tántogctíús milyen ös,szeggel ./tlgtlak maicl .ieleníkezni , yalaminí az elmtilt él,
segélYezési (átnrcneti segél1l, iskolázlaíti.si tritnogatás, íenletési segél1;, glermeksztileíési
támogutás, közg1'5n-., ápolási díj| Os,szegei utapján.faya,;cll 893 e Ft-ra ilenytij|ini igénl,íikeí,

Kérdés, hozzászólás nem t,olí.

Kíss János Norberl polgdrmester: Kéri, hog,, aki
jelezze.
Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 5
tartózkadás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

ct .j avasl al úl:al e4lleíérl, kézJbnntaríással

igen szat,azattal ellenszal,azttl és,

3 7/201 5. űII.3 1.1 határozat

Somlószőlős Kazség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogl benyújtja igényét a Belüg,lminisztériumhoz
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormónyzati
kaltségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális
támogatás igényléséhez 893.000,-Ft összegre.
Felhatalmazza a polgármester a szülrséges nyilatkozatok,
igénylések, szerződések aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

2.tE t k e zde t etőfe l új ít ás a
E l őte rj e s ztő : Kís s Jún o s No r b e rt p o lg drme s t er

Kiss, János Norberí oolgúrmester: Elmondja, hogy a HHT Generál Kftt tabb ízben
megkeresték, hogl az építésügli koltéga áttal is aláíámasztott hiányosságokat pótolja, mely
felszólításolcra visszajelzés nem érkezett. A pályázat előrehaladása érdekeóen fintos"lenne áz
étkező felújításának befejezése. Ezért javasolja azt egl másik vállalakozóval a Baranta Művek
Kft. -vel - akikkel a start programban a belső felújítást végeztették tavaly - elvégeztetni 840 e
Ft Összegért, Ehhez kapcsolódna az önkormányzatnak elehronikus építéii naplóí ketl vezetnie,
melYhez felkérné az alpolgármester urat. A kazeljavőben nem fog rtiérni ezin munkafolyamat
koordinálásra, ezért az építésügli hatósággal és a vállalakozával való kapcsolattartásban
szeretné segítségét kérni. Ha jól tudja Devecserben lrell majd intézni a regisztrációt.

s omogyi Róbert alpolgúrmester : Rendben, elváll alj a a feladatot.

Ki§s János Norbert Polgármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - ]
tartózko dás s al me ghozta az alább i határ ozatot :

38/2015. ( ilI. 31.I sz" hatdrozat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogl megbízza Somoglli Róbert alpolgármestert
Somlószőlős Község Önkormányzat képviseletével a



Somlószőlős, Kosstíh u. ]36, szám alatti konyha
ál al a kíí ás ának é s b őt, íté s é ne k ii g1;! b g,r.

A Képt,isel(í-tesliilel .felhatalnlazza (t szükséges
nyilaíkozalok, iigyiraíok aláírúsára. adoíí ügl,ben teljes
.iogkt;rrel vtló elf tírá,sra.
Felel(ís. Kiss,Iános Norberí polgármester
Haík, idő, ./blyu nt aí o,1

Kíss János Norbert polgármester: Kéri, hog,l aki a Baranta Művek Kft. megbízósával 840 e Ft
ö s s z e gb en e g,l e t ért, ke zfe nnt art ás s al j e l e zze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkt;l meghozta az alábbi határozatot:

39/2015. ( II. 3h sz" hatdrozat

Somlószőlős Kazség Ónkormányzat Képviselő+estülete
úg,, dönt, hogt megbízza a Baranta Művek Kfta (székhety;
Doba, Jókai u, I4.) a somlószőlősi étkező - Somlószőlős,
Kossuth u. l36. szám alatt - külső íetújításával 840.000,-
Ft asszegben a 20]5. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szüks é ge s nyilatkozatok, szerződé s ek al áír ás ára.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

3./Kazún vúsárlása
E lőt e rj e s zí ő : Kis s J án o s N o r b e rt p o lg tírme s t e r

lmondja, hogy kazán vásárlásravan szükség a régi tanári
lakásba- a Kossuth utca ]73. szám alá. Becslése szerint erre 200 e Ft elég lenne, mert a kazán
mellé még eg,,-két alkatrész is kell az üzembe helyezéséhez.

A testület a javaslattal eg,letért.

Ki§s JÚnos Norbert oolgármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

40/2015. ( ilI. 3H sa határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő+estülete
úgl dönt, hogy kazánt vásárol 200,000,-Ft összegben az
önkormányzat tulajdonát képező Somlószőlős, Kossuth u.
]73. szám alatti szolgálati lakásba.
A Képviselő-testületfelkeri a polgármester a kazán



beszerzésére.
Felelős : Kiss .Iános }líorberl polgárnlesler.
H at ú ri d ő : .fol 7,a m aí o s

Kiss János Polgármester a laipviselőlestület nyilvános ülését 9 óra 20 perckor berekesztette,
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Rendes - Somlai Eszter
aIjegyző
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