
Szám:20-9 /2015.

Jegvzőkönvv

Késziilt: Somlószőlős Onkornlányzat Képviselőlestületének 20]5. április 30-án 9 óraí
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Kató Dénes,
Vida Szabolcs képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tiborné j e gyzőköry.vvezető

Távolmaradt: Balogh Tamás képviselő, Somogyi Róbert alpolgórmester

Lakosság részéről: Ifő

Kiss Jdnos Norbert polgármesíer: Köszönti a megielenteket. Megátlapítja, hogl az 5
testületi tagból 3 fő megjelent, ctz ülés határozatképes, azt me?nyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélktil - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

] ./ Beszámoló a két alés között történt íontosabb eseményelcről, megtett intézkerJésekrőt.
Előterjesztő: Kiss Jónos Norberí polgármester
2./Ónkormányzat 20l 4. évi költségvetésének módosításáról
Előterj esztő : Kis s János Norbert polgárme ster
3./ Ónkormányzat 20] 4. évi zárszámaclásáról
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
4./Ónkormányzat 201 5. évi költségvetésének mótlosításáról
EIőterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
5,/ Gépj árműbeszerzés EMVA pályázata
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
6./ Az Ónkormányzat gazdasági programjárót
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
7./ Vegles üglek
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester

- Somlószőlősi Napfuiziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolójáról és klt-i
e l ő ir ányz at ainak m ó do s ít á s air ól

- Szociólis nyári glermekétkeztetés
- Nag,,alásony község ónkormányzat kérelme
- Az óvodai glermekétkeztetésről



NAzIREND rÁneyltÁsl

]./ Beszámoló a két üIés között történí fotltosabb eseményekrőI, megíetí inté7ketlésekrőt.
Előterjesztő: Kiss Jőnos Norbert polgdrmester

kiss János Norbert: Felolvassa a kéí ülés közótt történl ,fontosabb eseményekről, meglett
inlézkedésekről szóló beszámolót. A beszámoló elfogadását javasolja.

A képviselő+estület részéről kérdés nenl volt, a tájékoztatót eg,,hangúan tudomásul vette

2./Önkormányzat 20 I 4. évi köttségvetésének módo§ításárót
Előterjesztő: Kiss lónos Norbeft polgármester

Kiss János Norber| polgármesíer: Ismerteti az előterjeszlést.

A testület részéről hozzászólás nem törlént,

Kiss Jdnos Norbert polgórmester: Javasolja elfogadni az előterjesztés alapján a rendelet
tervezetet. Kéri, hogl aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattol - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a:

9/2015, ( V. 4.) rendeletét

az Önkormónyzaí 2014. évi költségvetésérdl
szóló 2/2014. (II. 98,) ónkormányzati rendelet
módosításőrőL
(A Rendelet a jeglzőkönyv melléklete,)

3./ Önkormányzat 20t4. évi zárszúmadásdróI
Előterjesztő: Kiss lános Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norbert polgórmester: Ismerteti az előteúesztéSt.

Á testület részéről hozzászólás nem íörtént.

Kiss IÓnoS Nofbert Dolgármester: Javasolja efogadni az e!őíerjesztés alapján a rendelet
telnezetet. Kéri, hogl aki ezzel egyetért kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkíil megalkotta a:

9/2015. U. 4.) rendeletét

az Önkormányzat 20t4. evi ztírszáma(Idsóról.
(A Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)



4./Onkormdnyzaí 201 5. évi költségvetésének módosításdról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgátmester

Kiss Játtos Norberí poIgármesler: Isnrcrteti az előlerjesztést.

A testület részéről hozzászóIás nem történt.

Kiss Jdnos Norbeft polpdrnester: ,Iavasolja efogadni az előleúesllés alapján a rendelet
teryeZete1.

Kéri, hogl aki ezzel egtetért, kezfenntartással jelezze.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 3 i4en szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás néllrí,il megalkotta a :

10/2015. ( V, 4.) rendeletét

az Önkormányzat 2015. évi köItségveíéséről
szóló 1/2015. (II. 16.) önkormőnyzati rendelet
módosíttísáról.
(A Rendeleí a jegyzőkönyv melléklete.)

5./ Gépjárműbesxer7és EMYA póIyőlata
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss lános Norbert polgármester: Ismeríeti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,
javaslatáí. Javasolja a szalcmai program módosítását a pályázati kiírdshoz és a2 aktuális
változásokhoz igazítva, majd a pályázat benyújtásról szóló tervezet elfugadását a megielOlt
önerő 2. ]04.650 Ft megszal,azásával,

kérdés, hozzászólás nem volt.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil - meghozta az alábbi határozatot:

41/2015. (IV. 30.) határozaí

Somlószőlős Község Onkormányzata úgl dönt, hogl
Somlószőlős Község Ónkormányzat szociális étkeztetés
Szakmai P ro gramj át módos ítj a,

A módosítás és az eglséges szerkezetű szakmai program a
j eglzőkönyv mellélete.
Határidő: azonnal
FeIelős Kiss János Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Ismerteti a pályázati kiírást, az autó paramétereit.
Elmondja, hogl amennyiben a testület egyetért a pályázat benyújtásával, úgl a pályazat
elkészítésével a PAVA Tender ldftl javasolja megbízni, akik a pályázat elkészítését 40 e
Ft+áfa díjazásért vállalják. A pályazatot Ford típusú 9 személyes autóra szeretnék beadni. A



pályázat benyújtását javasolja, valamint javasolja, hogy a pályázat elkészítésével a PÁt+t
Tender Kft -t bízzák meg, 40 e Ft+áfa díjazásért. Kéri, hog,l aki a javaslattal eg,,etért,
hlzfenntar tás s al.i el ezze.

kérdés, hozzászólás nem voll.

kiss János Norbert polgőrmester Javasolja a második határozat meghozatalál a pályázal
benyújtásáról és aZ ónerő bizíoSítáSáról

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szayazaítal ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot:

42/2015. (IV 30.) ltatdrozata

]. Somlószőlős Község Onkormányzata étkezíetést és egyéb
k)zösségi célú szolgáltatatást működíet a lakosság számóra
alapszolgáltatásként, amely szolgáltatás fejle sztése szüksé ges,
2. A íelepülés az éíkeztetés és egyéb közösségi célú szolgáltatások
ellátására jelenleg gépjárművel nem rendelkezik.
3. Gépiármű meglásárlásával lehetővé válna a szociális
élkeztetésben részesülő belterületen lakók részére az étel inglenes
házhozszállításnak biztosítása; a településhez tartozó zártkert -i
területeke élő szociális étkeztetésben részesülők részére az étel
ingle ne s házho z s z ál l í t ás nak b i zt o s ít á s a.
A gépjármű egléb közösségű célú szolgáltatás keretében az idősek,
fo glaték:kal élők l<rzl ekedé s ét s e gíthetné, közreműkö dhetne az óvo dai
étkeztetésben ételszállítással, és szintén egléb kózösségű célú
szolgdltatás keretében a íelepülésen műkadő eglesületek (nyugdíjas
klub, polgárőrség) segítené, s ezáltal jrlvulna az önkormányzat által
nyúj tott, fent me gnevezett szol gáltat ás ok minős é ge.
A j elenlévő képviselőlestület tagi ai eglhangúlag egletértenek abban,
hogl a szolgáltaíások és az ití élők életminőségének javításához
nélkalazhetetlen a mikrobusz beszerzése__

4. A fentiekben szereplő indokok alapjón az önkormányzat
Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 2l/20l5. (V.l7.)
MvM rendelet alapján az Európaí Mezőgazdasúgi Vidélcfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgóltatások fejlesztésére 2 0 1 5 -től igénybe llehető támogatósok
részletes feltételeiről szóló rendelet alapján, a kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátósához kapcsolódóan
a szolgáltatás fejlesztésére (2. célterület) az alábbi elszámolható
költségekre:
. Új sépjármű beszerzésére már műk)dő szolgáltatás kapcsán;
. regisztrációs adó kaltségére.
A fenti tételeket a beárt órajánlatok összességében tartalmazzák.
5, A Képviselő-tesfulet a beérkezeít két árajánlat közül az Auto-
Nexus Kft, (cég) Ford Custom Trend 2.2 TDCi DPF Kombi FWD
L2Hl (L4/3,10) MI gépjármű kategóriába tartozó mikrobusz (típus) 7
9B0 000 Ft (összes elszámolható kiadás nettó összege) fogadja el,
mert összességében a legalacsonyabb kiadást/ajánlatot tartalmazza.
6. A Képviselő-tesnlet nyilatkozza, hog a pályázat
megvalósítasához szükséges önerőt (beszerzéshez kapcsolódó ÁFA



összege) 2.]04,650,- Ft biztosítja a 20]5. évi kólíségvetési tartaléka
terhére.
7. A Képvíselő-testület .felhatalmazza a polgármesterl, hogy a
pályázat beadásával és lebonyolításával kapcsolatban eljárjon,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
megleg)e,
Haláridő: a MvM rendelet szelinti beadási határidő a támogatási
igény benyújtására
Felelős: Kiss János Norbert polgármester

6./ Az Ónkormtínyzat gazdasdgi programjáróI
Előterjesztő: Kiss János Norberí polgdrmester

kiss János Norberí polgármesíer: Ismerteti az előterjesztést. A gazdasági programmal
kapcsolatban elmondja, hogy a községben f()lytatni kell a csapadéh,íz elvezetést, a járdák
rendbetétele, hulladék lerakás felszámolását. Neveztek a ,,Tiszta Magyarországért"
elnevezésű Szemétglűjtésre, a kisebbség már szervezett szemétglűjtést, aminek keretében a
somlóvecsei úton összeg/űjtötték a saemetet, Tervei lözött szerepel a parlagon haglott
területek művelése, tervbe |ette, hogl a kazségben több olyan terület van, ami csúJítja a
községet és arra gondolí, hogl ezek rendbetételére felvenné a tulajdonosokkal a kapcsolatot.
Célúl tűzte ki a közkutak íelújítáSát tájba itlő módon - artézi kút, Árpád utcai lait - heg,,kúti
nyomósktit Szennlvízszippantás ellenőrzése, egészségügli szűrővizsgálatok szervezése,
rászorultakkal való foglalkozás. Falufejlesztés. Tervek keszülnek a Somló vízellátására.
Tervezi a zrínyi és Arany János utca portalanítását, programjai kólött szerepel a honlap és
telefonhálózaí fejlesztése, kábel tv hálózat úira indítása, ennek keretében kamerarendszer
felszerelése. A Hivatal működőképességének megőrzése, tanfolyamok szervezése. pályázatok
benyújtása. Egyesalerck íámogatása, működésük segítése. Fiatalság összetartása. Turisztika,
idegenforgalom, fejlesztése, szállóshelyek bőyítése, Munkahelyteremtés, óvoda összevonás.
Fontos feladatnak tartja a lakosság megtartását.

kérdés, hozzúszólás nem volt.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testulete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkoüs nélldil meghozta az alábbi hatórozatot:

43/2015. (IV. 30.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat kepviselő-testiilete úg/
dönt, hogy a község 2015-2019 ciklusra vonatkazó
gaz das ági pro gr amj át e lfu gadj a.
A gazdasági progranl a jeglzőkönyv melléklete.
Határidő:2015.05.17.
FeleIős: Kiss János Norbert polgármester

7J Vegles űglek
Előterjesző: Kiss Jdnos Norbert polgármester

7.1./ Somlószűősi Napköziotthonos Óloda 2014. éví köItségvetési beszámolójúról és klt-i
e lőir ányzataínak mó do s ítds airól



Kiss Játlos Norbert polgúrmester: Ismerteti az előterjeszlésl. Kéri a testület véleményét,
javaslatát. Javasolja elfogadásra a beszómolót,

kérdés, hozzdszólás nenl volt.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülele 3 igen szayazallal ellenszayazal és
taríózkodás nélkal meghozta az alábbi határozatot:

44/2015. (IV. 30.) határozaí

Somlószőlős Község Önkormányzat kepviselőlestülete úgy
dönt, hogl a Somlószőlősi Napköziottllonos ()voda 2014.
évi köhségvetési beszámolóját és a ki:ltségvetési
előirányzatainak módosítását efogadja. (A beszámoló cl
j eg,,zőkónyv melléklete,)
Felelős: Kiss Jónos Norbert polgármesler
Határidő: 2015,01.30.

7. 2./Szociál is nyár i gyermekéíkezíetés

kiss János Norbert Dolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja benyújtani a
PálYázatot a 2} főre, melyből a kiírás alapján 7 Jőre szük"séges öneről bizlosítani, Az étkezési
napok száma (53), szorona a napi díjjal (440) adja ki az önerő mértékét, vagyis a 163.210,-
Ft-ot. Mivel nem tartozunk a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alá, szükséges ezen minimum
önerő biztosítása a sikeres pályázathoz.

kérdés, hozzászólás nem volt.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szayazattcll ellenszavazat és
tartózkodás nélklil - meghozta az alábbi határozatot:

45/2015. (IV. 30.) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat képlíselőtestülete úgl
dant, hogy benyújtja pályázatát a 2015. évi nyári
glermekétkeztetés bizíosítósára 489.720,-Ft összegre,
melyhez ]63.210,-Ft önerőt biztosít a 2()15. évi
költségvetés terhére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2015.05.07.

73.n {agjlaldso ny közs ég önkormdnyzat kére lme

Kiss lános Norbert polgdrmester: Ismerteti a kérelmet. Javaso|a a 20 e Ft-os támogatóst.

kérdés, hozzászólás nem yolt.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélki]l - meghozta az alábbi határozalot:



46/2ú1 5. (Il'. 30.) haíúrozuí

,\jolnl (l,;: őlíj,s Kilzség ()tli:orntún,l,,(.rt kó])).!,selőle.\lliiete lis\,l:r,' .hogy, ld}nogd,ía }ug,altison1, da.i,i,7g
()ttJ,,ll ltl,it1.1-:ttttl 1§,r,\f .\'17pri1l1it,,11y \,,,,1111l, tt. }q.
AL:lltlrr1,1-' C,ijlltci G jbor p,,lg,11.111151;, 1 l ,:tlitl,cttr,:,,it
,:, }Q gtltl.-[ 1-g1 bi:t,,,,l,it Biltt,t S,il,,!,,r lo1i ,,,,,,,/,jr c, .,, ,

p o l gár nrc s t el. á1l ol lt s íl n ak kön ry.í t e s e c ét 7 áb rit.Á Képl,i.sel(í-te5.1íjlel .fe]kéri rt ttj:ós hil,tltal 1:énztlgtí
iiF] itltó:iijit. lng, ,t Atrelentlvlt tlttEit_lijlt s:,illll,t,,:itltji-,t
a: ?},:cR a lt ttul,isút.ól 4ottdo,Áucljotl.
Fclcló.t. Jij,tt J,i os 

^orbL1.I 
pol8ű,ntcstcr

Határidő a-onnal

7.4.iAz óvoda i gt,er nlekétkeztetésró7

E_!I§--Ji o§ 
^'orheíí 

potlirlrle§íeí: Isnteríeti, hog1, tl |gwgslri Resti liendégtő közlése
ulul!Ű1] u gl'erlllChclk(:Iclt's lérité:i dija 285.- Ft-ról 3u0.-Ft-t.u etttclAcdik. E:irtjuta:oljtt a360,-Ft-ban lneghaÍározott étkeztetés iérítéri díiát ,,,ugetnelni 375,-Ft-ra, A kö:,erkező tilésére
megbeszéli az óvoclayezeíő asszotlnyal. hogi o ,rr;ro' és uzsol.tnőra fordítandó összegeís:liisc3c.t e euclni.

Kérdés, hozzászólás nent volt.

nyihános lilését 9 óra 15 perckor

',',.--.L- ',2.a_---
Reneles - Son ai Eszter

aljegj,ző

Scln ,ószőlős onkornán1,261 Ké1ll,iselő-testiilete 3 igen szavrzattal elletlszaya:at éstaríózkodás nélküI nteghozía az alábbi határozaloí:

Sontl ószőlős Kózség Onkornlóllyzat képyisclőlestülete ú8)l dóllt,

|2? :0!5 n.tájus 01. napjától az óioda étkezési térílZ;i díját
375.-Ft-balt határo::a nrcg, melybőI 300,Ft az ebéd. melyet a
Det,ecsel,i Resti Vendéglő konyhájárót biztosítanak, a tízórai és
az uzsot1l1o helybén kerú! elkészítésre 75,-Ft / tízórai + uzst)nno
összegben.

. Fele]ős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő folyanlatos

Kiss János Norbert polgárnrcsíer a
berekeszteíte.

Kiss János Norben
polgárnrcsíer

/!^t-.
/*1,

szlottdné Túri. ;..
Jegl,io

1


