
Szúm: 20-16 /2015-

Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Onkormányzat Képviselő_testüíetének 2015, julius 29_én ]5 órai

lrn raatrt .egtartott nyilvános űlé sérőI,

ülés hetve: Somlószőlős polgármesteri Hivatal Tárg;aló

Jelenvannak: 
§:;:#:iNorbert :f;:{ffi::i,,
Kató Dénes
Balogh Tamás, képviselő ,

Rendes - Somlai Eszter a$egtző
Sarl<adi Tiborné .l eglzőkOtryvve zető

Távolmaradásukatelőrejelezték:VidaSzabolcslalpviselő

Lakosság részérd: afő

Kiss János Norbert rolg?rmester:_Köszönti a megjelenteket, Megállapítja, hogt az 5

testiileti tagból 4 fő megjelent, az űlés hatarozathépős, azt megnyitja, Javaslatot tesz az ülés

tnpirendjére.
srsmlószőlős onkormányzat képviselő-testiilete 4 igen szavazattal ellenszavazat és

tartózkodás nélkül - az alábbi napirendetfogadla el:

NAPIREND:

]./ Falubusz E^,íVA - MVH pályázat megvalósitása

Előterj e sz tő: Kjss Jáno s Norbert polgarm e st e r
2.i Iskolaztatási támogatásróI
Előterj esztő; Klss János Norbert polgarme ster

3.i F alunap rendezéséről
Etőterj e sziő: Klss Játto s Norber t polgárm e ste r
4.,' Sédáülöngélő program megrendezé séről

Előterj e sztő., Klss Jano s Norbert polgárme ste r
5./ Kiis József somlószőlősi lakos lakásbérlet meghosszabbítósa

Előterj esztő: Kiss János Norbert polgárme ster

6.,'Óvoda ve zető he lye tte si pályázatról
Előterj e sztő : Ki ss Jáno s Norbert polgarme ster



NAzIREND rÁnevltÁsl

1./ Falubusz EMVA - MVH púlyázat megvalósítása
EIőterjesztő: Kiss ldnos Norbert polgúrmester

Kiss JÚnos Norbert polgármester: Ismerteti a közbeszerzési szabályzatot, mely eseti
szabályzat ezen beszerzésre vonatkozóan tartalmaz előírásokat. Javasolja a szabályzaí
efogadását.

kérdés, hozzászólós nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki a javaslattal eg,letérí, kézfenntartással
jelezze.

Somlószőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülele 4 igen szavazattal- ellenszavazat és
tartózkodás néIlajl meghozta az alábbi határozaíot:

66 /2015. ( WI. 29.I hatdrozat

Soml ó s zől ő s kazs é g önkormányzat kepvi s el ő -tes tülete úg,,
dönt, hogy az önkormányzat estei közbeszerzési
s z ab ályz at át e lfo ga dj a.
(A, eseti közbeszerzési szabályzat a jeglzőkönyv
mellékletét képezi.)
Felelős: Kiss János polgármester
Határidő: folyamatos

Kiss János Norbert polgdrmester: Ismerteti a közbeszerzési bíráló bizottság ülésének
jeglzők)nyvét, javaslatukat a közbeszerzés eredményére vonatkozóan, Javasolja a
hat ár ozatb an fo glaltak elfu gadás át,

kérdés, hozzászólás nem volt.

kíss rános Norbert polgórmester: kéri, hog,, aki a javaslattal egletért, kézfenntartással
jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen s:,tvazattal- elIenszavazat és
tartózkodás nélkal meghozta az alábbi határozatot:

67 /2015. ( WI. 29.I határozat

S oml ó s zől ő s ka z s é g önkor mányz at képv i s e l ő - t e s tül et e ú gy
dönt, hog a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata
alapján úg,l dant, hogl
1. megállapítja , hogl Kbt. 122/A, § alapján indított

közbeszerzé si eli árás eredménye s volt,.
2. az AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáttató Kít.

(S200 Veszprém, Eszak-keleti útgyűrű I2.) álial
b e nyúj t o t t aj ánl at o t ny i lv á n í tj a érv é ny e s n e k,.

3. kihirdeti az eljárás nyertesének a ,qUrÓ-WnXUS



Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (S200 Veszprém,
Észak-keleti útglűri 12.) ajánlattevőt, és
kezdeményezi a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkatését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
s züks é ge s ny il at ko z at o k, s z er z ő dé s e k al áír ós ár a.
Felelős: Kiss János polgármester
Határidő: .folyamatos

2./ Iskoláztatási tdmogatósról
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgármester

Kiss JÓnos Norbert polgármester: Elmondja, hogy a szociális rendelet alapján a
kaltségvetési rendeltben biztosított összeget lehet beiskoláztatósra fordítani, számításaik
szerint ez diákonként 5.000,-Ft -nak megfelelő összeg. Etsejétől kérheti a család a támogatásta megjelÖlt kérelemnyomtatványon iskolalátogatási papír ellenében az iskolakezdéstől
számított 45 napon belül, mely kérelem elbírálása polgármester hatáskorébe tartozik.
Javasolja 5,000,-FT / gyermek iskoláztatós támogatás nyújtását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss JÚnos Norbert polgdrmester: Kéri, hogl aki a javaslattal egletért, kézfenntartással
jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- ellenszavazat és
tartózkodás nélktil meghozta az alábbi határozatot:

68 /2015. ( WI. 29.I határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat képviselőtestülete
úgy dönt, hog,, beiskolázási támogatásra gllermekenként
5.000,-Ft összeget biztosít a 2015. évi koltségvetése
terhére az egles szociális ellátások szabályozásáról szóló
2/20]5.(II 16.) önkormányzati rendeletben foglaltak
alapján,
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Falunap rendezésérű
E lőterj esztő: Kis s Júnos Norberí polg úrmester

Kiss ldnos Norbert polgdrmester: Elmondja, hog,, a tervek alapján 500 e Ft- elég lesz
fal unap me gszervezé s ére. Ismert eti a pr o 8r amot.

kérdés, hozzászólás nem volt,

Kiss János Norbert polgórmester: Kéri, hog,, aki a Falunap megszervezésére 500 e Ft
b i zt o s Ít á s áv al e g,l e tér t, ké zfe nnt ar t ós s al j e l e zz e,



Somlószőlős Önkornlányzat Képviselő-testüleíe 4 igen szavazattal- ellenszavazat és
tartózkodás néllrül meghozta az alábbi határozatot.-

69 /2015. ( WI. 29.) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat képviselőlestülete
úgy dónt, hogl a Falunap rendezvény lebonyolítására
500.000,-Ft -ot biztosíí a 2015. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges szerződések megkötésére, eszközök
beszerzésére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyanlalos

4./ Séd-dülöngélő progrűm megrcndezéséről
E lőterj es ztő: Kis s János Norbert pol gdrme ster

Kiss JÚnos Norbert polgdrmester: Elmondja, hogl jól sikerült a rendezvény, Számításai
alapján 200 e Ft-ot kell az önkormdnyzatnak hozzátennie a program költségvetéséhez.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki a Séd-dtilangélő programra 200 e Ft
b i z t o s Ít á s áv al e g,l e t é r t, ké zfe nnt ar t ás s al j e l e z z e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- ellenszavazat és
tartózkodás nélktil meghozta az alábbi határozatot;

70 /2015. ( WI. 29.| határoz.at

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete
tig,, dönt, hog a Séd-dulangélő rendemény
lebonyolítására 200.000,-Ft -ot biztosít a 2015. évi
költs é gv et é s e t erhére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

5./ Kiss Jóuef somlószőlősi lakos lakásbérlet meghosszabbítósa
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgúrmester: Elmondja, hog K,§§ József somlószőlősi lakos
lakásbérleti szerződése jtilius j I. napjával lejárt. Felolvassa Kiss József kérelmét. Javasolja,
hog,' a lakásbérlet szerződés 20I6. július 3l . napjáig kerüljan meghosszabbításra.

kérdés, hozzászólás nem volt.

kiss János Norbert polgármester: kéri, hog\,, aki kiss József somlószőlősi lakos lakásbérleti
s z e r z ő dé s é ne k m e gho s s z abb ít ás áv al e gye té rt, ké {e nnt ar t ás s al j el e z z e.

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



71 /2015. ( WI. 29..) hatórozot

Somlószőíős Kaz,ség onkot,nútry,:at Kópviselő-tes,íülete
tÍgy, 6ii,r', hog1: ]{j*,9 Józ,sef Sontló,szőtős, pető.fi u, 4. szánt
alaííi lakos lakásbérleti szerződését ntódosítjct.
tltcghosszabbítia 2()]ő. július 31, napjáig. Á bérleíi
s z e rz ő d é s, nú d o s ít á s í el.y e z eí € a j e g12 (j lilryy n rcl l ékl et e.
Fe l e l ő,y ; Ki ^s,s Jim o.y N orb er í po l gárnte s í er
Hat ár i d ő : _fbly atn aí o s

6./Óvodavezető h elJ,ettesi pdIyázatról
EIőíerjesztő: Kiss Jtínos Norbert polgármesíer

Kiss Júnos Norberí polgúrmester: Elmondja, hog\l {7yn7lr5né László Piroska óyocíavezető
kinevezése lejárí, aki jelezte is, hogy netn kívánja tol,ább betölteni a posztoí, A páblfi2tl1 q2 éy
ele.jén kiírásra kertilt, melyre nenl érkezett beadván1,, egl; jelentkezi sem volí.' Javasolja az
ÓYodavezetőnek kinevezni Horváthné Csiszár Ildikó óvónőt szintért áímetleti jeileggil eg.v
ét're, majd jóvőre meglátják, hog1, hogy alakul az ónálló intéznzény sorsa, A"halgg},el nlir
megbeszélrék, elvállalná, Kéri, hog3l aki a javaslattal egletérí, kézfenntaríá,ssal jelezze.

kérdés, hozzászólás nenl volt,

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazaítaI - ellenszallazat és
tartózkodás nélktil - nleghozta az alábbi határozatot:

72/2015. ( WI. 29. ) határozat

Somlószőlős Kazség Onkormányzat Képviselő-testülete a
Somlószőlős Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
feladataival 20]5. augusztus l6. napjátót 2016. augusztlls
15. napjáig Horváthné Csiszár lldikó (szül.: Csiszár Itdikó
, Devecser, ]970. 04, 22., an: Sziía Mária) Doba, Árpád
u. ] 0. szánl alatti lakost bízza meg.
Á képviselő-íestület fblkéri az aljeg,,zőt az óvodavezetői
állás 20]6.08:l6. nappal való meghirdeíésére és a
pályázat t e c hni ka i l eb onyolítás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármesler

Re nde s -S onil ai Es zter alj e gyz ő
Hatóridő: folyamatos

Kiss János Norberí polgármester a képviselő-testület nyilvános ulését ]§ óra 4() perckor
berekeszíeíte.

Kmí. z'.4,, }_.-
//i-,,

Rendes - Sonúai Eszter
aljegx-ző


