Suím: Ssz/ 89-8/2018.

Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testi)letének 2018. május 8-án
kezdettel me gtartott nyilv ános üléséről.
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Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárg,laló

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róbert
alpolgármester
Kató Dénes
hda Szabolcs Árpád
BaloghTamás kepviselők

DrSzabó-Haósz Hajnalka aljeglző
Lakossóg részéről: 0fő
Kiss ,Júnos Norberí polgúrmester: Kőszönti a megielenteket. Megállapítja bogy az 5
testiileti tagból 5 fti megjelent, az ülés hatrározatképes, aá megnyitja.

Kató Dénes képviselŐ: Megint nem kaptunk tájékozlatást az eltelt időszakban történtekről,
hogy a pályáuatokkal hogy állunk.

$§,!énos Na|fulrt oolgdrmester: Sok váLltozás nem történt azóta, a pá,lyéaatokól arrnyit,
hogy egy pályáaat folyamatban van, annak 50 %-nál, van a megvalósítiása. Az orvosi rendelő
az jövő héten lesz kiírva közbeszerzésre, csak ott még mindig nincs döntés a pluszban kért
üímogatrásról, ott az a legnagyobb probléma, de a közbeszerzést akkor is el kell indítani. Az
árazatlan költségvetések ehhez elkésziiltek.
Az ÓvodránriLl elutasítottrlk az építésiengedély iránti kerelmi.inket l.fokon, fellebbezést
nyújtothrnk be, ezen dolgozunk, hogy erre másodfokon megkapjuk az engedólyt.
kató Dénes képvíselő: Mikor

a pályrázatot beadtuk akkor nem kellett az építésiengedély?

kiss rános Norbert oolgármesíer: Építésiengedély nem kellett hozzá benyQtáskor. Jelenleg

a telek kétféleépítésiövezetbe esik, ez miatt van probléma.

Kptő Dénes képvíselő: Ha az építésiengédéllyelgond van, hogy fog ez batándőre
elkésziilni?Mert ha nem sikeriiI, bukik az egész páyázat,

kiss János Notbert oolgánnesíer: Remélhetóleg ez hamarosan megoldódik, azon dolgozunk

a háttérben.

A többi pályázat megy a maga

útjá.lr., az energetikai pályéuá az jövó február vége, a többire
lehet hosszabbítást kémi, nem csak mi nem tudjuk ilyen rövid hatrlridő alatt megcsinálni.
Most utaltak a gYermeknapra benffi tott pályéuata 300 ezer forintot, ez is szeryezés alatt van.

somogvi Róbert alDolgdrmester:
kellett venni?

A

10 milliós pályázaltá hogy álrrnk, amiból a traktort

Kiss ldno| No,rbert oolgdrmester: 2 traktor jöhet szóba, az egyik a Készenlét Zrt-nél van, ez
egy koreai traktor, és van egy kecskeméten, arról még nem'kaptunk anyagot, az is éppen
beleféme a 10 millióba, ha jól emlékszem, az indai. A többi pl. a zétoín,s mlllionril
kezdődnek,
A VérPáli Útra adtunk be p ályáuaíot az útburkolat felújítására. Ez 15 milliós támogatrást jelent,
ha megkapjuk, ugyanúgy mint tavaly a jár&ákra.
A staft munka programból két emberí,ink hiányzik már, az emberekkel kicsit el kell
beszélgetnem.
A fiinyírókat javítani kellett, az alkatrész még nem jött meg az egyikhez,
Van még kérdésesetleg pályázatokkal kapcsolatban?

Kató Dénes kéPviselŐ: A jrárdaépítéstmikor indul el, amit a Start munkások csináinak?Mert
mar két hónapja kellene betonozni.

Norbert noleórmester: Az egy kóművesiink
Wry?s
kezdeni. szerintem a fiinyírások
fiinyírást kell csinálni.

eltúnt, nem tudom mikor tudjak
után indul a projekt, júniusnál előbb biáos hogy nem, most a

Balog Tamós kéDviselő: sokkal jobb lenne, ha kevesebb embert kellene alkalmazni normális
!9rért, mert ennek így nem sok értelme van. Ellopják a betulint, tönkreteszik a fiínyírókat.
kaszát kellene nekik adni, aáén kaszálják azza] a fúvet, ha nem tudnak vigyrizni a fiin}írokra,
Kiss"

Ití4os Norlert nolgármester: J,vaslatot tesz az ülés napirendjére. Kérem, hogl aki a

napirendi pontokkal

e

gletért, ké4e nntartós sal j elezze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete
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tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

igen szavazattal

-

ellenszavazat és

1./ Cseh Tíbornétómogatásí kérelme

Előterjesztő: Kíss János Norbert polgórmester
2J somlószdlősi somló sport club Egesület tómogatási kerelme
Előterjesztő: Kiss János Noíbert polgórmester

NAPIREND:
1./ Cseh Tiborné tdmogatdsí kérelme

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kis-s Jútlos Norbert poleármester: Ismerteti Cseh Tibomé könyvtáros kérelmét. A jelenlegi
polcrendszert 1975-ben építettékbe, ez már helyenként nem biztonságos, A Könyvt;íri
szolgátató Rendszer keretében van lehetőség korszerú és esztétikai ,""-ponúl i,
megfelelő polcok és bútorok beszerzésére,ehhez kérik az Önkormárryzat 50%-os tánogaását,
Kértek árajánlatot a berendezésre, 1455 679 Ft-ba kerülne. Ennek a felét széretnék
trímogatásként kémi, ez 727 840 Ft. Kaptunk ebben az évben a könfilárra 1,8 millió forintot,
úgy gondolom ebből apénzből eá ttámogathatjuk, megillet ennyit u LOnlrt,i..

kéri, hogy aki támogatással és annak mértékévelegyetért, kézfenntart,ással jelezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselő-tesúülete 5 igen szavazattal
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbihatározaíot.

2

-

ellenszavazat és

39/2018.íV.08.) határozat

Somlószólós Község Önkormányzat Képviselő-testtilete úgy
dönt, hogy '727 840 Fttal támogatja a somlószőlósi Könyltá

bútorbeszerzését.

Felelős: Kiss János Norbert polgrármester
Határidő: folyamatos

2./ Somlószőlősi Somló Sport Club Eglesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
F§§-4ttg§,Nathej'§,Notbeft

kapcsolatban.

ooleórmester: Ismerteti az előterjesztést a Sport Club támogatásával

W=Déne;_lréeviselő:
költségvetésben

,

A

Sport Club kérelména költségek rosszul lettek összeadva a

ezt szárnoljék át újta.

Vi4a S4abolcs Ámád kéoviselő: Az érok mikor lesz rendbe téve a. Árpaa úcában? Mert az
emberek zúgolódnak miatta. Mit mondhatok nekik, mikor lesz ez megoláva?

4alogh Tamós képviselő: Sok jelzés érkezik a lakosságtól. 300 méter az
alatt egy traktor kiássa. Nem kell kilapomi és betonozni, csak könyörögnek
kiásva.

egész, egy hétvége

hogy ligyen már

Klss I44?s Ngrbe4 ooledrmester: A hidakhoz ott van minden, meg fogjuk csinálni. Legyen
a hatál,idő az lupáÁ utca páros oldalrának rárkolására jűius vége.
Balogh Tamás kénvíselő: Az adókkal mi ahelyzet?
Kiss l!íltoq Norbert oolgármester:

része kiküldésre került.

kató -Dénes kéoviselő:
most?

Az

adfuól az értesítésekpostr2ása már megkezdődött,

A páyázatoknak van

egy

önrésze is. Hogy állunk, mennyi pénziink van

Kiss.I4Ws N.orbert Poledímester: A hrizeladrásból is lesz pénze az Önkormányzatrak, volt itt
az értékbecslő, szerintem nem lesz akadálya, megfelel az adásvételi ösizeg az épiilet
értékének.

KaÍÓ Dénes kéPviselŐ:

így a támogaüástól ?

A Sport Clubnak

az önrészt már be kellett volna fizetnie, nem esnek el

Kiss János Norbert polgármester: Nem esnek el a tírnogaüístól, erre a testiileti

vá,rnak,

döntésre

kató Dénes képviselő: A lakosságnak nem tetszik, hogy csak a sportpályát fejlesajiik. Miért
nem adnak be pélyéaatotműködésre, és akkor kevesebb támogatást kelléne ádnunk az
önrésziikhöz.

Mert vannak másik pályázataink is, aminek vannak költségei.

Ei§§Jé?os .Norbert oolgármester: Az én dolgom, hogy ehhez szerezzek majd pénzt, én a
hazeladással már szereáem ehhez több mint 2 millió fóiintot, Tavaly a műffives paty,inut i,
az volt a feltétel e, hogy szerezzem yissza az önkormányzaírak azl a pénzt, amit adt|J;khozzá.
Ez megtörtént, nem?

B+Fgh Tar\ás kélviselő:,Így van, a^ yisszaszere^ed, nincs is ezzel baj. De a hegyi utakat
kellene rendbe rakni, az Árpád utcát megcsinálni, a ffivet lenyírni, és senki nem űl.,u
"gy
szót sem, hogy támogatjuk a sportot. Mert most mrár napi szinten szól a lakosság ezekért
mindegyikónknek, elfogy a tiirelmiik, Ne értsd felre, nem a sporttal van baj, hurr"rn u
sorrenddel. Ezek a dolgok legyen megoldva, és akkor támogatjuk aiportot is.

Ifuté-!éneskéeviselő: Az étkezdét is decemberben úgy adtuk át, hogy minden költséget
átvállal a szövetkezet. Szerintem a mai napig az öttkormÁyzat frzeti a koitségeket, az is viszi
a

péná. Arról volt szó, hogy j anuártól mindent a s zövetkezet éll.

Baloeh Tamás képviselő: szerintem le kellene állítani az ékezdét,nagyonsok péná visz el.
I{iss Jino§,Norbert Dolgármester: Újra elmondom,hogy jelenleg egyetlen járható ű varl az
étkezdével kaPcsolatban, ha megcsináljuk a népkonyhát, énnek az elókészítésehosszadalmas
sainos.

Balogh Tamás kéoviselő: A hegyi utaknál 5 cm murva kellene mindenhova meghengerezve,
mert ahogy meg lett most csináva, az nem jó. Ha ezek meg lesznek oldva, trimogatjuk a
sportot.

Eá

egy hét alatt meg tudjrák csinálni.

Eíss ldnqs Nprbert oolgármester: Akkor a sport club támogatási kérelmében ne hozzunk
döntést, ha elkészülnek amit kértek, újra megt árgyaljuk, van meg valami egyéb dolog, amit
meg kellene beszélniink?

Kató Dénes képvíselő: Az árokban benn van a kavics, nem folyik el a víz az Arany J.
utcában, A Zdnyi utcában is le kellene nyími a ftivet.
Kiss rános Norbert polgdrmester: Rendben, ezzel kapcsolatban is intézkedek.

Egléb hozzászólás, Mrdés a kepviselők részérőlnem érkezett.
iuss János Norbert polgármester a Mpviselő-testület nyilvónos ülését17 óra 10 perckor

berekesztette,

Kmí.
,Kiss

aljegó

