
Szám: 138- 4    /2013.
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  február  26  án  16   órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helye:    Közös Önkormányzati Hivatal  Somlószőlős

Jelen vannak:   Bodnár György polgármester
 Egyed Sándor, Somogyi Róbert ,

                        Takács Ferenc   képviselők
  

 Bendes István jegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Meghívott: Szlottáné Turi Edina

Távolmaradt : Balogh Tamás alpolgármester
Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Bodnár György: Üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 4 fő testületi tagból 4 fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Egyed Sándor   és   Takács Ferenc  képviselőt javasolja kijelölni.

Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – Egyed Sándor  és  Takács Ferenc  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.   

Bodnár György:  A napirendi pontok vegyes ügyei közé javasolja felvenni Bogdán József
támogatás iránti  kérelmét,  Doba Kórház támogatás iránti  kérelmét,  és  a Központi  orvosi
ügyelet 2013. évi költségvetését. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal, annak kiegészítésével
egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  a
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el

1./ Étkezési térítési díj megállapítása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
3./ Vegyes ügyek
- Bogdán József támogatás iránti kérelme
-Doba Kórház támogatás iránti kérelme
- Központi orvosi ügyelet 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Bodnár György polgármester

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 

1. Étkezési térítésidíj változtatása
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Előterjesztő: Bodnár György polgármester

Bodnár  György:  Ismerteti  a  képviselő-testülettel,  hogy  a  Resti  Vendéglő  árai  figyelembe
vételével változtatni kell a szociális étkeztetés díjain. Javasolja annak elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

 

Bodnár  György:   Kéri,  hogy  aki  a  költségvetést  módosító  javaslattal   egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4   igen  szavazattal-  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül -  megalkotta az alábbi rendeletet:

          2  /2013. ( II.27. ) rendeletét a
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 

5/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Hulladékrendelet módosítása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester

Bodnár György:  Elmondja, hogy az ármegállapító jogköre az önkormányzatoknak megszűnt,
emiatt ezt a részt a rendeletből ki kell venni, ehhez a hulladékrendelet módosítani szükséges.
Javasolja a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot. 

         3/2013. ( II.27. ) rendelet
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 1/2011.(I.5.).önkormányzati rendelet 
módosításáról. (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi)

3./ Vegyes ügyek

- Bogdán József támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Bodnár György polgármester

Bodnár  György  :  Felolvassa  Bogdán  József  támogatás  iránt  kérelmét.  (  Kérelem  a
jegyzőkönyv melléklete)
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Somogyi Róbert: Kisebb összegű támogatást javasol.

Bodnár György:  50 000 Ft összegű támogatást javasol. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfenntartással  jelezze.

Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

   20  /2013. ( II.26. ) határozat 
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete a „Név évszak a 
Somlón” című film megalkotásához 50.000 Ft összegű támogatást 
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatáshoz 
szükséges szerződés megkötésére.

- Doba Kórház támogatási kérelme
Előterjesztő: Bodnár György: 

Bodnár György: Ismerteti a dobai Kórház megkeresését, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Javasolja a támogatást.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett  –
meghozta az alábbi határozat:

   21  /2013. ( II.26. ) határozat 
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Dobai
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 40 éves ünnepségéhez
10.000 Ft támogatást biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás 
átadására.

- Központi orvosi ügyelet 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Bodnár György polgármester

Bodnár György:  Ismerteti a Devecseri Orvosi Ügyelet 2013. évi költségvetési tervezetét. ( A
tervezet a jegyzőkönyv melléklete)  Javasolja annak elfogadását. 

kérdés, hozzászólás nem volt.

Bodnár György: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
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Somlószőlős  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

       22    /2013. ( II.26.. ) sz. határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Devecseri Orvosi Ügyelet 2013. évi költségvetési tervezetét elfogadja.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, más napirendi pont nem lévén a polgármester a képviselő-
testület nyilvános ülését 16  óra 35   perckor berekesztette.

Kmf.

 Bodnár György                                                  Bendes István 
  polgármester                                               jegyző 

 Egyed Sándor     Takács Ferenc
 jegyzőkönyv hitelesítő   jegyzőkönyv hitelesítő
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