
Szám: 20- 17 /2015.

Jegvzőkönvv

Késziilí: Sonilószőlős ()ttkormártyzal Képl,i,;el(ílesíületének 20t5. auguszlus 21 -én ]() órai
kezde t t el m e gí arl oíí ny ilv ános ül é,s ér ől

ÜIés helt,e: Sotnlószőlő,s Polgárruesteri Hivaíal Tárgyaló

Jelen vannak: Kiss János Nclrberí polgárntesíer
Somog3li Róbert alpolgárnlesíer,
Kató Dénes képviselők

Rendes - Somlai Eszíer aljegllző
S ar kadi Tib or n é j e gy z ő kö nyw e z e t ő

Távolnlaradúsát előre jelezíe; Irida Szabolcs, Balogh Tamás képvisetők

Lakosság részéről megjelent; 0 fő

KÍss János Norbert polgdrmester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5
testületi tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.

Ifiss Jdnos Norbert polgdrmester: Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
h! zfe nnt ar t ás s al j e l e zze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:

] . / Rendkívüli szociális támogatás b enyúj tás áról
El őterj e sztő : Kis s Jáno s Norb ert polgárme ster
2./P olgárőrsé g támogatása
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norbert polgárme ster

NAPIREND rÁnevlnÍsl:

1. / Re n dkív üli s zo c i d lis támo g at á s b e ny új t ás úr ó l
Előterjesztő: Kiss ldnos Norbert polgdrmester

Kiss János Norbert polgúrmester: Ismerteti, a pályázati kiírást, mely megeglezik az



áprilisban benytiiroUal. Akkor 893 e Ft-ot kérlek a szociális ellátások íántogaíására,
ntely-ből a lakás.fbnníartási, iskolázíalási. gyermekszijleíési, íemeíés é,s renclkíví,ili települési
lámogaíásokat.fedezték volna. 383 e Ft-ot kapott az önkortttányzaí. Mclsí a szeptetnbert(íl még
idén e,yedékes sztlciális kiadásokra szeretnének támclgcttást igéry,elni. A költ,ségj,etési rentlelel
és az igazgatási ügl,itttéz(í számításai ala1ljún ez az ö,sszeg 3]1 e Fl, lttit,el időarányosan - 3
hónap -lehet csak pályázni tltos,t.

Jat,asolia tehát pálytizatukaí bery,ú.jtani 3]4 e Ft-l.a.

Kérdés, hozzdszr5lás nem yoll.

Kiss Júnos Norbert oolgármester: Kéri, hogl aki
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

a java,slatával egyelél,t, ké{enntaríással

igen szctllazaítal ellenszavazat és

73/2015. ( WII. 24.1 határozat

Somlószőlős Kazség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hog,, benyújtja igényét a Belügminisztériumhoz
a települési önkormónyzatok rendkívüli önkormányzati
kOlt s é gv eté si támo gatás a keretéb en a rendkívüli szo ciális
támogatás igényléséhez 3 1 4.000-Ft összegre.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges nyilatkozatok,
igénylé s ek, s z erző dé s ek aláír ás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

2./P o I g ór őr s é g t ámo g atds a
Előterjesztő: Kíss Jdnos Norbert polgórmester

Kiss János Norbert oolgdrmester: Ismerteti, a Polgárőrség nyert az EMVA pályázaton, de
ahhoz, hogl az autót le tudják igényelni, ki kell eglenlíteniük a NAVfelé a tartozásukat, mely
kc;ralbelal 50.000,-Ft. Ezen összeggel lenne szükséges tómogatni az egyesületet,
Javasolja tehát a Polgárőr Egyesület támogatást 50.000 Ft-al.

kérdés, hozzászólás nem volt,

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egyetért, ke4fenntartással
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő4estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

74/2015. ( WII. 24.I határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete
úg,, dönt, hogl támogatást nyújt a polgárőr Eglesület
részére (cím: 8483 Somlószőlős,Arany J, u. 6.; elnök:
Berei Gábor)50.000-Ft összegben a 2015. évi kaltségvetés
terhére,



Felhataltnazza apolgarmester a szükséges
ryi l atkoz ato ft t ámo gató i s ze rz ő dé s e k al óír ás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgirmester
Hatóridő: folyamatos

Kiss János polgármester a képviselő-testület nyilvónos tilését ]0 óra I5 perclror berekesztette.
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