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A rendőrkaPitányság részéről: Borsat Balázs törzszászlós devecseri rendőrőrs
Gőcze Tamás körzeti megbízott

Balogh Tamás kepviselő érkezésétkésőbbre jelezte.

A közmeghallgatúson 14 főjelent

meg.

Kiss ,JÓnos Norbert oolgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hog,l az 5
fő
testÜleti tagból 4 JŐ megielent, az ülés határozathlpes, azt megnyitjá, Jávislatot tesz az ülés
naPirendjére. Kéri, hogt aki a napirendi pontokkal egletért, kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete i' tgm szavazattal
tartózkodás nélkil - az alábbi napirendetfogadja el:

NAPIREND
I./ Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norbert pol gárme ster
2./ Tájékoztatás az Ónkormányzat 2015. évi munkájáról
Előterj e sztő : Kis s János Norb ert pol gárme ster
3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
4./ Veg,,es üglek
Előterj e sztő : Kis s János Norbert pol gárme ster

-

ellenszavazat és

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Tájékoztató a község közbiztonság helyzetérű
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kis JÚnos Norbert polgármester: Felkéri Borsat Balózst a kazség közbiztonsági helyzetéről
szóló

táj ékoztató me gtartás

ára,

Eolsat Baldzs: Üdvazli a megjelenteket. Tájékoztatást nyújt a kazség lúzbiztonságának
helYzetéről. Felkeri a lakosságot, hogy bármilyen probléma esetén híuja a iorzeti
megbízottat, de bármit észlelnek a hívhatják a polgármestert vag,l a központi számukat.
kéri a kepviselőtestület illetve a lakosság kérdéseit,hozzászólásait.

kérdés,hozzászólás nem volt
kis János Norhert polgdrmester: Javasolja a beszámoló elftgadását,
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózkodás néllail meghozta az alábbi határozatot:

-

ellenszavazat és

126/2015. (XII. 3.I hatdrozat

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő- testülete a kOzség
kazbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatást elftgadja.
( Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatóridő: 20 ] 5.december 3 ].

2./ Beszámoló az önkormányzat 20]5. évímunkújdról
E lőterj esztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Kiss János Norbert polgdrmester: Tájékoztatja a képviselőket, valamint megjelenteket az
Önkormányzat 20]5. évi munkajáról. Ismerteti az önkormányzat 2015. évi bevételeit, és
kiadásait, az önkormányzat jelenlegi pénzkészletét.Felsorolja a benyújtott pályázatokat,
annak eredményeit, valamint az elvégzett beruházásokat, tovóbbá az elvégzendő
feladatokat.
Tájéknztatást ad a településen megtartott megemlékezésekről, illetve rendezvényelcről,
amelYek vélemértye szerint sikeresek volt, megköszöni a rendezvények lebonyolításában
résznevők munkaját. Elmondja, hogy a községben a Szociális Szövetkezet Konyhája
megkezdte működését, bárki étkezhet, az étkezésdíja 600 Ft, a szociális étkeztetésdíja 380.Ft/adag, amit nyugdíjasok és a rászorulók igényelhetnek. Úg,, gondolja, hogl ez hatalmas
előrelépés a község életében.
Balogh Tamás képviselő a testület nyilvúnos ülésére17. óra

25

perckor megérkezett.

Kiss Júnos: Megkérdezi, hog,, a szociális étlreztetés díjának megállapítása független-e a

nyugdíj összegétől,

SomlaÍ Eszter aliegvző: Igen, fiiggetlen. A képviselőlestület úg dr;ntatt és
rendeletet alkotott arról, hogl jövedelmi viszonyolcra tekintet néltajl mindenút eg,tformán
részesítaz állami támogatősban, de természetesen ezt a testület felülbírálhatja. A szociális

Rendes

-

étkeztetésre az állam éves szinten normatívát biztosít eg,,
Jőre lebontva és elosztva az étkezési
naPok számával jön ki. Tehát az állam 220 Ft-ot biztosít egl ember napi étkezéséreés a
többletet kell a testület rendelete értelmében az önkarmányzúnak hozzáfunni. De a testület
dÖnthet Úg,', hogl ettől az összegtől eltér, és ő maga dönti el, hogy hogyan osztja
fel. A
rószorultaknak nbbet ad, aki nem rászorult, annak nem ad támogatást. Ilyen volt már az
önkormányzatnál a szociális étkeztetésesetében. Sávos rendszer volt, meg volt határozva
négY-Öt egy főre jutó összeg, és ahhoz arányosan nőtt vag1,1 csökkent az állami támogatás,
illetve az önkormányzati támogatás összege.

Kiss János Norbert nolgdrmester: Jelen pillanatban ez a rendelet van érvényben.
Természetesen, ha megnő az étkezők száma, felül kell majd vizsgálni a rendeletet.
Legfontosabba, hogy a konyha beinduljon, és műkadjön. kérdezi, hog,l a napirendhez van-e
még kerdé s, hozzászólás.
kérdés,hozzászólás nem volt

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja az önkormányzat 20]5. évi munlaijáról szóló
tájéknztató elftgadását. Aki ajavaslattal egletért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
tartózkodás nélkíil- meghozta az alábbi határozatot:

szavazattal

ellenszavazat és
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Képviselő- testülete
az
évi munkájóról szóló tájékoztatást

Somlószőlős Onkormányzat

Ónkormányzat 2015.

elfugadja.

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő : 20l 5.december 3 I.

3./ Beszúmoló a

lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Kiss Júnos Norbert polgármester
Kiss Jdnos Norbert polgármester: Felolvassa a környezet állapotárót szóló beszámolót. A
beszámoló tartalmazza, hogl a községben szennyvízcsatorna nincs, dolgoznak azon hogl
minél előbb csatornarendszer működjön a településen, Erre várják a pályázati kiírást. Ehhez
előbb igényfelméréstkell majd a kr;zségben végezni, és a pontos adatok tudatában tud majd
bekerülési kt;ltségelről beszélni. Elmondja, hog1,1 a lakosság a feleslegessé vált dolgaii a
somlójenői hulladék udvarba elszállíthatja, ehliez a szemétdíjbefizetését igazoló szetvéiyt kell
bemutatni. A hulladékudvar nyitvatartási ideje a hivatal hirdetőtábbján megtekinthető.
Felolvassa a határozati javaslatot. Kérdezi, hog a környezetvédelmi beszámolóval
kapcs ol atb an van-e kerdé s, illetve szólj anak hozzá.
kérdés,hazzászólás nem volt,

Kiss János Norbert polgdrmester: Javasolja a környezetvédelmi beszámoló elfogadását.
Kéri, hogl aki ajavaslattal eg,letért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete

_' igen

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

szavazattal

-

ellenszavazat és
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Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselőlestülete a
Iakóhelyi környezet dllapotáról szóló 20]5. évi beszámolót
elfogadia.
( Beszámoló a jeg1,,zőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]5. december 3].

4/ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgármester
,rt

Köszönetét fejezi ki a lakosságnak az aktív részvételérta
rendezvénYek lebonyolításában. Úg,, érzi, hogtl a községben nrgyább lett az összefogás, talán
mindenki jobban magáénak érzi a községet, Ez látszik abból ts, hog,, a rendeméiyrkr, ,gyrc
több számban jelenik meg a lakosság. Tervei kazatt szerepel pátyizatok beadása, elsősoiban
az ArPád utca csapadékvízelvezetésérepályázat beadása a páros oldalon. A fedett
buszmegállók létesítésemár folyamatban van. Pályázni szeretnénékaz orvosi rendelő és a
védőnői éPület energetikai fetújítására. Új óvoda épületre várják a pályázati
felhívásokat,
ezért megvásárolták az önkormányzat melletti telket. Szociális bérlakás kialakiását tervezi,
mivel erre nag) szülaég lenne a községben. Szükségéttátja a Posta épület
felújítását. Tervei
kÖzÖtt szerepel a k)zségben munkahelyek létrehozása. Járdák, parkoi reniben-tartását tartja
fontosnak. Figlelik a pólyázatokat, amire lehet arra pálytizni fognak Kéri a lakosság
ö s s zefo gás ót, e glmás s e gítés ét,

Rosta János: Felveti az.,Írpád utcában talólható kút állapotát, mert baleset veszéIyes.
Kiss Jdnos Norbert polgórmester: Elmondja, hogl a

kút fetújítását et

fogiák végezni.

Buzds Imre: Elmondja, hogl az Árpád utcában több hetyen nincs közvitágítás.
Kiss János Norbert polgdrmester: A k;zvitágítás meghibásodását a lakosság is bejelentheti,
az E-on inglenesen hívható telefonszámán, de beielenthetik a hivatalban is.
Tobb kérdés,hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgármester mindenkineti megköszöni
nyilvónos alését]8 órakor berekesztette.-

a részvételt.A képviselő+estület
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Rendes - Somlai Esztet
aljegyző

