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Lakosság résziről. 31 lő

Kiss Jirros Noúert DoIE!!!E§!g!;,Köszölltí a megjclentekel Megálldpítil, hogJl a2 5 rerhileli
tagból 3 fő megjelent, az ülés hatúrozatfupes, azt megnyiljt1. ,JL|Il1slatot tesz Llz ülés
napireüdjére_
Soml(lszőlős ()nhlrnúnyza! Képl,iselőle sliiLete 3 igen s,zavazattdl ellenszafuzdt és
íartózkodós élkül az alábbi napü,endet Jilgalja el.-

NAPIREND:
].i Tájékozíotó a község kózbizlon}^ilgi helyzeíéről
Előte4esztő: Kíss János Norbefi ?olg.'ll, ester
2./ Beszdmoló a lakóhelyi k)lnyezet dllapotciról
Elijteieszíő. Kisl Jáios Norberí polgárnester
3.i Tújéklzttttás az Ónkornúnyzat 2()16. évi nlnkújúról
Előtericsztő: KiS,, Jci os Norhert polgúrmester

NAPIREND TÁRGYAI}ÍSA

L/ rójékozt.rtó a község közbiztorr§ági helyzetéfől
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norben polgármester

Kiss Jdnos Noúelt oolgóftnestet: Kó§zönti ismét a egielehteket. A tállol levő képúselők
orvosnál, illetye üzleti megbeszélésen |an ah Mri a lakosság megértését igazolt tá1,ottéíiik
miatt. Felkéli Gerecs ts^,án rchdőr ezredest, hogl taftsa meg beszómolóját.

Gelec§ Istvdn rendől ezledes: Jó éw,ől tud beszómolni. Minden Somló ltbrnyéki településen
erős volt a rcndőri jelenlét. Gtatulól a polgárme§tef úr és a polgáfőlség ez évi
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teúkenységéhez, üely hoz2áiól,ull tt kcÁ,ező muratókhoz, Kéri a lako,1sLigol, hog, kérrléseiket
beszdmolóju légén teg)ék í'el, Jelehtiisen csókkentek a bűncselekmények ] 9,ről ]1 re. Ennek
hjttcrit a lut,.l-, rcnJori lit,zán (1:51,1i.., t,l.z,rJt\,p9,cl bir,; tiri,l,ni L] ]l1L]pl:!\

ól,dszámban leljesített köztertilet 5zolgálal udla.
Kéri u laküs.'lgl)l, ha hárni g.unú,tat iszlelnek teg,Pnek bejelentósí, mert csak lkk()r tlld a
rendőrség segííeni. A községben míiködik a polgárőrség, iel1éseik seEítik o renLlőri munkát. Á
bíincseleknények csókkenéséhez a laku:.:jg is h,l:z.ljúl.tlt niet ti7.v tötiuk cólt értek a
t,llti:tó,. tti,aghrll tt lh ita, t,k
Megragadja (lZ alkalmat, hog, felhíia a.íiglelmet a hatdnatlá.^z loborzúsra. ]smertcíi L1

pá b)ázd t i kf i ! é r i umo ka t.

Több települése lolt kér.lés u kóhor kutyúk helyzeíe_ Áz ebtartás szclbúlvdit nem belLlrkikat
)a]l.al.j5. napjóíól a jrirási h^,ulat jogoslltt btlntetni. Kérí,.figyeliék ieg hová neg1 be a
kutla, vlószínűleg az a guzdája házu lesz ,ttkkor már tudni .fogjúk kit kell u hivatat felé
bejelenteni, Azonban kri, legyenek belcitóak is, meft ha eí!y-cg)) alkalonunal rótid időre kifíLt
a ku!}a a2 nég en valósítja meg a kóbor.llni haglii: krinriuntair ,1:,,nhon, ha fu)lóriusdn
kíiár az eb, akkor kéri ielentlék ajáni,ri hivutaI /bté, oki ill!ézkedni l'or.
Á lakossúgnak lehetőslge tan be/elentésr rcnni l rendjl:c8: lel,. uior:,,tl t.ghízaíí felé é§
hh,hatiák bátmik:lr a l l2-t. Teg,enek bejeleníést IZ a szám íng)enes. Kajszöni a íiglelmcí éli
|áúu a kérdésekel_

A lakossltg részéről kérdés nen étke2ett,

Gerecs Jstlin rcndőt ezreLles: Amcnnyiben a későbbíek lólyamán iutrut *zűkbe kirdés klria
pjlgá|mcsler úr va59 az aljeglző assztlny;falé.iuítds|úk el, iik majd ttlműc:olják részéra.
Kellemes Karácsonyi iinnepeket kítán a megjeleníeknek!

Kbs Jálros Nofbeft lolgármeslel: Köszóni a beszalmolót, ké/ia lestíiletet fogudicik el azt Aki
o /0l,(J|/,)lJl e{J Chif l,-ríCflnrarú,.,o/ i.^.-z,
Somlószőlős onkormányzat KéP|iselő-íestúlate 3 ii4en szalazdttal ellensza\,dztlt i,
ld|,|óZkodás nélkil meghozta az alcibbi hanirozatot.-

127 /2016, ( X II. 5. ) határuzlt

Somlószőlős Község Ókkormónyzat Kép,riselő-
testtilete a község közbiztonsóg heb)zeíéúl
szóló 2016. é|i tájékoztatóí elíogadja,
( Tájékoztató a jegzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Nolberl polgarmester
Hatóridő: 20]6. december 3l.

2./ Be§zdmoló a lakóhelJ)i környezeí óllapotólól
Előteúe§ztő: Kiss Jdnos Nolbeft polgárn estef

Kíss Jdnos Nolbeú Dolgd rcstef: Ismefteti a beszómolót. A Bakonykarszt bizto§ítja az
i.ró\,izet a községben, amennyiben panasz van a víz minőségére, kéfi mondják meg, hert
szí,reseh to|,óbbítják a Zrt. íelé. A váfható §zennyvízcsatolna beruházásról a következő
napirendi pontban kívón beszélní. Az önkormónyzat idén megvásárolta a ka óti gödrót,
lhelyhez szemetet lelabhi továbbra is tilos.

Borbdcs LászIó : Úgl tótta, hog) hordjók otla a szemetet, mell hozzá vi§zi on|.an a szél. AIt
mondták a polgtirmester adotl rá ehgedelyt.



Kiss lóno§ Nolbe Dolgórmestel: Ó nem adott ró engedélyt senbi ek, ez ellenkezne el,,,eiyel.

E,ért |an a hulladéhudvar fenntarh}a. Ha ilyet tapasztal, jelezze a hit atal felé, hogl el
tudjandk jórhi. Ké/i, jobbanlgpljenek oda eg,,mósra, íg) segítve egymás munkóját. Á Győr
Szol. Zft. yégzi a szemétszóllítti§t, 20]7. tavaszáta tel"\eznek lomtalanítóst a hegyen és a
faluban is. Ezért külön lzet majd az ö kormányzat, a lakosololak nem kell, m^Jel tisztóban
lan vele, hogl nincs mindenkirlek autója somlójenőbe a hulladékudlatba eh,í ni a lomokaL
Rend,ezési tervel rendelkezik az önkolmán zat, mely felúlvizsgálaffa keúl a köletkező évben,
jelenleg módosítása yan íolyamatban. Példóul a hegen egl 3000 m2-es telket nem lehet
hegosztani, ez nem a lakossóg érdeket szolgólja., ezbt az ilyerl dolgokat íelúl kell viz§gálkí-
Ame nyiben nincs tóbb kérdés, hozzászólás, kéti beszámolója elfugadósót,

kérdés, hozzászólás ne töiént.

Kíss Jónos Nofbert Dolgárue§tel: Kéfi a lestületet, fogadják el beszómolóját. Aki a
jal)asla!tal egEtérl. k"zle nnlarlássaI je Iezze-

Somlószőlős Ónkormónyzat Képl,iselő-testülete 3 igen szalazaítal ellenszayazat és
tartózkodós nélbül - meghozta az alábbi halálozatot:

128 /2016. (XI5. ) hatáfozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képv iselő-
testüleíe a laóhelyi környezet állapotáról
szóló 2016. el,i beszámolót elfogadja-
( Beszánoló a jeg,,zőkönyv fuelléklete)
Felelős: Kíss János Nofbefi polgdrmester
Hatófidő: 2016. december 3].

3J Tójékoztatás az Önkormónyzat 2016, évi munkájálól
Előíeúesztő: Ki§s Ját os Nolbeft polgáímeslet

Kiss Jőrros NolberÍ Dolgármestel: Ismerteti a beszárnolót- Több rc dez,rén, is lolt a faluban,
pélüul a Vince napi szőlő ólűs, a gletmebnap, a Sécl dúlöngélő fesztivál, falunap, sport
lelató avató. Próbál nindig többet l)i§szaadni a íalunalc, magasabb színlonalú eseményeket
kíyónnak létrehozni, biztos |ak jal)ítandó az eseményeken, de akik lészt veítek ezeken, akík ide
látogattak, nag)onjól érezték magukaí Ismelteíi a kiosztott íómogatósokat. A polgáfőlséglől
pór gondolatot had mondjon. Kolács Lajos úr lett az elnök, kéri a lakosságot, támogassók a
megújult polgárőr eg,,esűletet, fortluljanak hozzájuk bizalommal. Aki elmúlí ]8 éves és érzi
magóban a tenni akalasl csatlakozzon hozzájuk. A starí kózíoglalkoztatósi programban közel
20 millió íolihíot kapott a2 önkolmányzaL 20 fő dolgozik benne. A programok megvalósítása
nag) telhet ú rá és a Dénesre is, de próbálják fenntartani ezt a szintet, értéket hozhi a
faluba.
A kozművelődési érdekeltségnól,elő pólyázatot a kónyvtár szépííésérc ,a szociális fendkíyúli
támogatást a telepúlési tófuogatá§o]cfu íoldítoítál," kyáli g/efmekétkezést biztosították Ez
idén mór kötelező yolt. Á helyi konyhával oldottók meg a szolgóltatást- Az
adósságkonszoliűcióbah nem ftszesült települések púlyázatón tómoqatá§ba részesültek 10
millió íortú összegben ,azt 2017. evben fogják megvalósítani. A Zrínyí és az Arany János
utcák íelújítasát tet\)ezték e pályázcltban, melyhez 2,7 millió forínt önerőt biztosítafiak
Pályáztak szabadtéli sportpark létrehozósóra, ennek eredményéről még nincs ínfurmóció. A
műfüves labda gó páb)áta is pályáztak, melyhez 7026-ot nyerteh a 30% ónerő pályázata
jelenleg íolyamatban yan, a nag,pólya mögötti kis-pálya lenne ez-

Ismelteti a Büszkeségpont, a szociális tűziía és a lelátó úléseinek pályázqtaií .



Á szennyvíz kérdés érdekli talán legfukább u faltt lakossúgút. Somlthásárhellyel és
Sonlilienővel közös aggloneróció kelíilí ki(llakítúsrLt, Somlilienljben lenne a !enek alupián u
szennylíz tisztííó, nelybe titemelőkkel és grÍilúciő(ll keriil e Cil t! J^zennylíz_ Kliltjnbtjző
fórumokon yettek részt a képNiselő urakkal, hog\. mikar lesz öncilló lísztítóru Pályúzal de ezt
e tuúa senki meqlnondani. Ha az agglometticiis listóro rókertjl ek, akkolyan lehet|jség

pályázni. Jelenleg 1ó] e Ft-bd kerúll a le -ezés a községnek, remélhetőleg januárba

íblkelülunk a listára és ez utáh leheí pál},Lizni_ Juvasoliu a Jitndamenták ílir1ktjíését, lnlrt
másíél éven belúl lehet, hopg tlegl,alósul a p(ilrázat és tlkkor 20a e FLos űlrés"^zel lehet

A,\omló heg|.^re szerene |ajd vízet vinni, me lyhez a te rle k,:ld|iáü 2l)0 e F!-|),| ön],ész ke lLene
ndjd. |:z a ter\) megvalósítúsd mlg essze lan , de sikeriilllet. l0a mílliós ])ályázat lenne a
Sotttki hegyi utak rendbetételére i,l.
Á képliselő íársui\ul ligy di)níöttek,hogy az E.on-nal nég| évs megúlldpodásl kóí ek, meLy
keretében az összes lilú!!íkite,let lelülvizsgálják. A heg)en a higa ! gőzösöke! lecseúlík,
1,dlanínt 22 plllsz l,ilágílóIeste1 helyeznek ki.
Kéri a lako.1ságot furduljanak hozzú űgyes-baio| dolgaikkal, ótleteikkel Szílüg}e a.fúsítás
virágosítás, ha yalakinek yan csenletéje d li már em kell, aíánlid.íbl ,1./alulclk és ők elültelik.
Kéri a lakotságot, teg\ék íil kétdéleíkeí!

Bodnúí Szabó Attiln: nn két csemcíéie, dzt íelalánlia. A te]l1eíő]lél ige sok L! szemét.
|iz,gáliók ki hog| került oda.

Kiss János Notbeú polgúrmesler: Kitiz.lgítljttk, negnézik, kös.oni a hozzúsz(ilLi:1_

Borhács László: A Sonló-hegyen uz cldttgtlt kútíal mi lesz'?

Kiss János Norberl polgármestet I'i ajánlotttitok;fel ,hc.lgy segíletek renL]be tcnni, szóltam is
hog! üikor jó, de nektek akkor nen;felet l eg_ Abbaft m.!r(lL unk, hog) szólfuk, et. e yár azóta
lJ.

Borbács László: Á tíízolkjsLigol kell ülkább híwi.

Kiss János Nolberí Dolgármeslef. 'l'ele vln szótla .fátal, |ége is kiíakdrííoríok moglk
Janufuig kél halúridijt, akko| rendbe tcteti.

Kató Péter: Érdeklődik ,hog) u posta épíltete kié, ncü lehetne e bhíreni, lnLrl hL) bcll1cg|
húrom ember, eg.,nek ki kell ió ní?

Kíss Jálros Nofbeú pp!g!!!IE§l|9!Lllz önk,,rnljnl:ati .l Lpul€l, Ll pu\li h!|li. tríárti,al erről
már íóbbször beszéltek, mert a./blújíías uhtt tl postántlk be kell .ór ia Méllcgelni kell hog
kis, de b,-ofs berttházú,^ legyen e, vqr,- eg.,.* naglúb, telies kijrű, várjanak e pályúzutru l,tlgr-
yaló,lítsdk meg öneijbljl? Ezeket a kérdé.leket kell tisztáZni. A héten megbeszéli erl a posla
wzeti;jéyel.

Baloeh Liszlő: .\zipcn hon+:iA- h,,g, l, cla-:a,laA ! lLtepül?.r^..lt l lSl ,s cgcb
lállalkozók midtí mindig sáros az út, ij ltiábtt l,ic;óz, ha üál nem. Á Ptllgárii.ségnek szUklége
leú e e8!^ irodára, melegedőre.

Kiss Játlos Norberí Dolgámestet: [Z! P|,)htliúk.ltnti:nl 1 polg.tt,,t,stg it-odájtirtl is van
bealha pdbúza!- ,7 súro.^ utdk kérdé-lét negoLcluná eg: tervazerr beruh(izás, 11 kLme].drendszer
.felszerelóse,.]ó }^zlildl íöbbször ké],íe az érinteltcke| az uluk l.tkarításárd, nel| nenl .;eze|e!t

eledüéúyfe_ Kéfi d lakosságot, hogy az önkonnányzatot és a renLlőrségel is értesítsék, ho
sztlbólytalansággal talúlhntak- l}etzélgetésre szerctné hívni a gazdákat uz lltdkkdl
klpcsolatban.



Balogh Lószló: Szeretné tájékoztatni a lakossógot, hog/ 1 millió íolikt éltékben kaptak

újjóélesztő gépet Devecserből,kéri híujók őt wg feleségét, ha segítség kell. Elmo djq a
teleíonszámokat. Valamikt éldeklődik, hog/ miért yílják a Somló utcát a közmunkósok ,ha a
többit nem?

Kiss Jóno§ Nolbeft Dolgórmestel: Azéft, eft az mór közterület és szeletné ha a faluba
érkezők ió benyomó§t kapnónak a kt;zségtől. Ánnyiszor eg/ébkérlt kem nyírták ott selh a íij. et.

Kaű Imrérré: A kastélyról van e ,ralami hír?

Kiss Jónos Nofbeft oolgómester: Igen, ismeri a tulajdonosokat, van hozzá kulcsa. 140-] 50
millió íOfintért áfulja a Mt tulaj az ingatlant, tóbbször pályáztak ,de nem nyertef lannak
kölülótte mozgósoh de keu nag)on tórténik semhl

PaptZspllullAhogt mondta tavasszal felújítják az Arany János utcót, melyeí előre is
köszön. Kérűse lenne, hogl fekvőrendőrt rlem leheírle e kihelyezni, lnefí a g/elmekek
biztohsága szeupontjóból ez fontos lenne.

Ki§§ János Noúert p!!g!i!!E§]E!;Igen és más utcába is, ezjó ötlet.

Homdth Jenő: Ki hasznólhatja a íalubuszt, merí mór látta, hogy más wzetíe, őket meg
orvoshoz nem yiííék el?

Kiss Jónos Notbeft polgúrmester:Az ónknmónyzati dolgozók, a íestúlet, yalamiht abinek ő
felhatalmazast ad. Ez nem falubusz, nincs ;falugondnokuk, lcinek ez lenne a íeladata. Akí
vezeti, tálsadalmi munkóban vezeti,
Ame nyiben nincs tóbb kérdés, kéti beszámolója elfogadósót.

Kiss Jóao§ Nofbeft ooledmester: Aki ajava§lattal eg)etéft, Mzíenntalíással jelezze.

Somlószőlős Önkotmáryuat Képyiselő-teshilete 3 igen sza|azaítal ellenszavazat és
tafiózkodás nélkíil meghozta az alóbbi haífuozalot:

129 /2016, (XI 5. l hatáfuzal

Somlószőlős Község Önkonkákyzat Képis elő-
testúlete az Ónkormányzat 2016. éyi
munlaij áról szóló beszámolót elíoEadj a.
( Beszámoló a jegzőkónyv melléklete)
Felelős: Kiss János Nolbeft polgármester
Hatá/idő: 201ó- december 3].

Kiss ,Jcinos Norberl palgúr erle|
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