Szám: Ssz/ 89-2 /2018.

I(és,üIt: Somlószőlős onkormányzat Képviselő-testületének
2018. febrwir 28-án 16 órai

kezdeííel me?tartott nyilvános üléséről.
Ülés helve: Somlószőlős

Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Tárgaló

Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róbert
alpólgármester
Kató Dénes
Balogh Tamás
lIda Szabolcs Árptid képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljeglző

Lakosság részéről: 0 Jő
Kiss János
Norbert polgármester:
!.an_os lvorbert
Dolgármester: Röszönti a megielenteket. Megállapítja, hogl az 5 testületi
^lsq
tagból 5
megjeÉnt,
határozatkepes, azt megnyitja. Jarqslatot tesz az ülés
napirendjére.
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Somlószőlős Ónkormánvzoí Képviselő+estüIete
5 igen szavazattal
tarlózkodás nahl - az áabbi napirendet
fogadla et:
I./Az önkormányzat kazéptávútene
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ Az önkormányzat 2018. évi kainS-vetéséről
Előterjesztő: Kiss János Norbert poígármester
3;|
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Ll olerJ e szló : Kiss Jtinos Norbert polgirmest
er

kö l t s érv

e t és

érő
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ellenszavazat és
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4./ Veges üglek
Előterjesaő: Kiss János Norbert polgáftnester

NAPIREND:
7J Az önkormányzat lözéptávú terve
Előt erj esztő : Kiss János Norbert pol gármester

Kl^€:::!:!?r:
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Ismerteti

az

LrnKormarnyzatíinak középtávú tervéről.
Kéri, hogy aki a terwel égyetért, kézfenntarüíssal jelezze.

előterjesaést Somlószőlős község

somlószőlős Önkormányzaú képviselő-íestülete
5 igen szavazattal
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
I.28. )

Kt. si. határozat

Somlószőlős Község Önkormányzat Képüselő-testiilete,
az
önkormányzat adósságot keletkeáető'tigytet"ilOi
ereaá
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ellenszavazat és

Íizetesi kötelezettségeinek a 201 8.
évi költségvetcsi óv és az

aá

követő hifuom évre v,irtatO tl.s""§eCI

nemleges tervét elfogadj a.
(Az l. melléklet e hatarozal mellékletét
képezi,)
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Kiss János Norbert polgrirmesler
|_eIe|ni9.
Határidő: azonna]
2J()nkormdnymt 20 1 8. évi kölíségvetés
érű
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgdrmester
Kiss János Norbert oolgármester: Ismerteti

s1lowi.Tibor
elvileg nincs.

a

20]8. évi köhségvaés tervezetét.

alpolgármestet: van ilyen a költségvetésben,
hog mezőőri járulél! ilyen mar

Be.4d?s-§on!la.i . Es.zíer alieeugt Az azért szerepel
aíutalásra Dobának a tavalyi évre vonatkozó
assre[.
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kiadfuok

kizöll, mert iün

kerl,ilt

Kató Dénes képviselű A bevétel miért
emelkedett meg l0 millióvat?
kiss Jdnos oolglírmester: A pályázati pénzek
miatt.
Somogli Tibor alpolgórmester: Van egl
ilyen sor, hogl civil sznlezetek.
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'
lörlénl. Ennek
használása
íeI

Igen, ennek betemezése
-' - ma polgirrmester javaslata alapján

mi nai§

*"uU^nu iiiaiti.

abbóI tevődik össze. hogy 3,8 milüót
W#fdr:YrEz
P4l! <1z4L IU 7o-os onresze. mással nem nagyon tudj

irtunk a sporthoz, Ez a nyert
uk támogami a sport;t. Ez a sportpáya
telje,s.körbekedtését jelenti kettesseiJs
üiii,á,.iifiáro,u" soo fós lelátó, labdafogó háló
és világítás.
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rendbetétele elmaradt. Mintha nem
hallarark

,is,'iTt
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-ok

az emberek.

I§ss Jdno:Poleámester: Az elmúIt egl évben senki nem jelezle
nekem a hegglel kapcsolatban,
hogl probléma lenne, ez szomorú. trr, goiaiior.'o "i!ői
u,omot
kapcsolatban is törléntek
megolüsok Az összes hegli út rendbetéiele
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Nem
lennének lemurv áuva az utak.

az

iiU'iara.fi7n U*".

gond, hogy fejtődik a sport, de fejlődjön más is. Legalább

Balogh Tamástól
+|+l+?§-er!garne*et
meptörténien.

kél., határozzameg az időpontot, amikortól ez

Palogh
Ja?ás hq!§elő: Az időpontot hatarczza meg a polgármesteí. Legalább
betonozása
legyen meg,

Biss,l4no§,PolR:Ímester: 20l8-ban ezek
mind
az Otház Birtokhoz.
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a

jérdák

fognak Mszütni, Somlai utca is elkeszüI és út

Kaíó Dénes kéoviselő:

A

falubusz használatával is tómogatjuk
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csoportos,íthat át. Eglösszegű 100 ezer
fortnt
ez nem változott.

Do!@

rűnls
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wrtot.

,,,;i;:,*:,!:űr#ff:r,fft,?#j'íP,ií,
kiaiái felett *irdig

^rgrr**totjuk

a testülettel,

Üzemanyag fe]használás is kevesebb let| azon vannak,
rolert
spóroljrrnk ezen is. A nepk^onyhával
ehondt4 van rá ese|y, hogy az
önkormányzat üsszakapja a befekietett
szerehék májustól
megnyitni.
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növetjék a tartalék ósszegét, veg)enek el máshonnan
!!lo|hA T:nd.srk|evFelő:
lvaylja
pénzt.
beruházásból tegtünk
ót a tartalékű : itiiia"j"rirot, amit teg)ünk át a tartalékba.

[!s§,Idno§Norbert
ót a tartalékba.

elkövetkező

háro.

polgdrmester: Akkor veglenek
le a beruházisbót 3 millió forintot és teg/ük

aiűii@o,

o,poi'

"gyrroÍ"Űi."grrarr.

Re.ndes-§omlai Eszíer alienző: Ezen
krdésről a Mrelem benyijtósa után míndig az alauális
e.vben dönl a leslüleí. tehát bármikor
dönthetnek íg) az alffiúlis Mrelem kapcsán az adott
évben.

Eis§Já?o-s N-orbert.oolgárme§.ter: .lavasolja a költségvetés
elJbga&isát a fenti módosítassal,
vaglis Kéri, hogl aki a ,enaetet ettog"daiarot
,g,iia'i,-ű4rnntartassal jelezze.
Somlószőlős ónkormányzat rapűsáa-testuiei*l-'i[k'*u*-otnt
és t tmtózkodissal ellenszqvazat nélkül - mőgakotta az alábbi
rendeletet:

'II0L) rendetetét
az Onkormdnyzat 2018. evi kölíségvaésérű
(A rendelet a jeglzőkönyv mellék-lete.)
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Javas olj a az óv oda 2 0 1 8. évi k)lt s égv et és e s ne k elftgadás át.
eg)etért,
Jauastatál,al
kezfenntariással ielezze.
:rr,,, :oq :o
óomloszolós
Unkormónvzat Képviselőlestülete
igen szavazattal
ellenszavazat és
'é-"
tanózkaüs néIküI meghozla a, aiábbi hatörozatot,
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8. űI.28.) határozat

S.9yl:rry!a, Kózség Ónkormányzata

a

ónkormányzat

Somlószőíősi NiptarioinŐÁi
frvlse!ől7ulete
Ov,oda_ 2 0 I 8. évi köl tségvetését elftgadj
a.
{.! Ptls_lsyells a jeglzőkinyv meúreite 1
Határidő:

2018.02.28.
Felelős: Kiss János Norbert polgirmester
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4./ Vegles üglek
Előterjes4tő: Kiss Jdnos Norbert polgtírmester
Eis_s .Jéno§ Norlert oolgármester: Ismerteti, hog,t két kérelem érkezett be.
PoIgárőrségtől, illetve az Evangélikus Eg,lhózkazségtil

8_-e:N9§:$omlai E§4qr alieevző: Ezek nem megfelelő formanyomtatyányon
Kilaildjük a me gfel el ő nyomanányokat.

I{iss .,|ó!tos Norbert ooleórmester Ezekre térjünk vissza
benyújtás t követően

kés ő bbi tilé sen

Kiss
Norbert polgármester
_János
berekesztette.

a

Egl

lettek benyiina.

megfelelő formában történt

a Mpviselőlestület nyilvános

ütését18 óra 00 perckor
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Rendes - Somlai Eszíer

aljegtó

