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Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testületének 2015..iúlius 3 -án 9 órai kezdetlel
me gí ar t otí nyilv áno s r e ndkívüli ül é s ér ől

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgllaló

JeIen vannak: Kiss János }{orbert polgármesíer
Kató Dénes
Vida Szabolcs képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
S ar kadi Tib orné j e g,,zőkönyw e z et ő

Távolmaradósát előre jelezte: Somogyi Róberí alpolgármester, Balogh Tamás képviselő

Lakosság részéről megielent: 0 fri

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hog,, az 5
testületi tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja, Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. A rendkívüli ülés telefonon történő összehívását a napirendi pontban való
sür gős döntési kényszer indokolta.

Kiss JÓnos Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi ponttal eg,letért,
kézfenntartáss al j elezze,
SomIószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3
tartózkodás nélkal - az alábbi napirendeí fogadja el:
1./ Vis maior pályázat
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármesíer
2./Kazbeszerzési terv
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

igen szavazattal ellenszavazat és

NAPIREND rÁneyluisa:

1./ Vis muior pálydzat
E lőterj esztő: Kis s Ján os Norbert pol gtírmester

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti Fehérvóri András szakértői véleményét a vis
maior eseménnyel kapcsolatban. A benyújtott pályázat saját forrásként 610.000,-Ft -o1
támogatási igényként 5.688.416,-Fí -ot jelölt meg. A véleményben foglalt összegek ezt messze
túlszárnyalják az előbb ismertetett anyag alapján. Javasolja az emelt összegre nyújtsák be
végleges pályázatukat, vag,lis önerőként 2.125.]00 ,-Ft-ot, míg igényként ]9.]25.8]O,-Ft-ot
jelöljenek meg. Ennyi pénz nag)on megérne, hogy rendbe teglék a pályázaíbanfoglalt utakat.



Rendes- Somlai Eszter alieeyző: A pályázaí nlár benyújtásra kerüh az eredeti összegekkel,
a kormányhivaíal és íöbbi szerv is ezen összegre tetíe tneg helyszíni ellenőrzéséi.ielentését a
múlt héten. Valószíniileg ígjl nemfogiák beíogadni a pályázaíot.

kiss Júnos Norbert polgármester: Meg kell próbálnitlk, merl a beadoíí eredeti összegből a
,gzakértő elmondás a alapj ítn l ehe tetlens é g az uíakaí helyr e ál lítani.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss Jtittos Norbert polgúrmester: Kéri, hogy aki
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-tesítilete 3
tartózkodás nélkal meghozla az alábbi haíározaíot:

a jatlaslaíál,al egyeíért, kézfenntaríással

igen szavazattal ellensza,-azaí és

63 /20I5. ( WI. il hatúrozat

SomlószőIős község önkormányzat képviselő-testüleíe az
5]/2015. (V 28.) számú határozatának 4. pontjáí a
kóv e tke z ő k s z eriní nlódo s íti a
4. A káresemény forrásös szetétele ;

saját forrás : 2. ] 2 5. 1 00Ft 1 0%
egyéb.forrás : 0,-Ft 0o%

vis maior támogatási igény: ,19.125.81(),-Ft 90%
források összesen: 2 1.25 0.9 1 0,-Ft 1 00%
A hatórozat többi pontja változatlan.
Felelős: Kiss János polgármester
Haíáridő: folyamatos

2./Közbeszerzési terv
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss JÓnos Norbert polgdrmester: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszrési Alapból
nyújtandÓ, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokfejlesztésére
20]5-től igénybe vehető támogatások karében gépjármű beszerzése tárgyában a pályózatoí
kiíró Mag,,ar Vidéffilesztési Hivatal a támogató döntésben közbeszerzési eljárás
lefolytatására köíelezte az Ónkot,mányzatot tekiníettel arra, hogy a beszerzés előkészítése
során az egyik árajánlat elérte a nemzeti értékhatárt. A közbeszerzés becsült értéke; nettó
7.980.000 Ft. A rendelkezésre álló fedezeí; nettó 7.980.0()0.- pályázati támogatás. Ezt
szükséges az éves közbeszerzési tervben rögzíteni, javasolja a terv megalkotását az
elhangzottak szerint.

kérdés, hozzászólás nem volr.

Kiss Jónos n-orbert polgdrmesíer: Kéri, hogx, aki
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 3
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

a javaslatával egyetért, kézfenntartással

igen szavazattal ellenszavazaí és



64 /2015. ( WI. 3.} határozat

Samlószőlős kazség önkormányzat képviselőlestülete úgy
dönt, hogl az önkormányzat 20I5. évi közbeszerzési tervét
elfogadja
(A közbeszerzési terv a jegyzőkónyv melléklete.)
Felelős: Kiss János polgármester
Határidő: folyamatos

Kiss János polgármester a képviselőtestüIet nyilvános rendkívüli ülését 9 óra l5 perckor
berekesztette.
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