
Szám: Ssz/ 8-10 /2017.

Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Ónkormónyzat Képviselő-testületének 2017. július 4-én ]6 Órai kezdettel

me8tartoll nyilvános üléséről.

Ülés helve: Somlószőlős Polgórmesteri Hivatal Tárglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgórmester
Somopgi Róberí alpolgármester,
Kató Dénes
BaloghTamás kepviselők

Rendes- Somlai Eszter aljeglző

Távolmaraüsát előre jelezte: Vida Szabolcs Árpád Mpviselő

Lakasság részéről: 0 Jő

Kiss Jónos Norbeft polgármester: Kószönti a megjelenteket. Megállapítja, hogl az 5 testületi
tagból 4 fő megielent, az ülés hatarozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az üIés

napirendj ére .

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen saavazaítal * ellenszavazat és

tartózkadós nélhjl - az alóbbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
l./ Partnerségi egleztetés megállapítása
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési íerve
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Települési Arculati Mzikóry,vről
Előteri esztő : Kiss János Norbert polgármester
4. /B els ő ellenőri j elenté sr ől
Előterjesztő : Kiss Jónos Norbert polgármester
5./PoIgármester 20] 7. évi szabadságánakfelhasznáIásáról
Előterjesztő : Somogli Róbert alpolgórmester
6./ Vegles üglek
Előteri esztő : Kiss Jónos Norbert polgármester

1 J Partnerségi egleztetés megőllapítása
Előterjeslíő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss lúnos Norbert oolgármester: Ismerleti az előterjesztést.

seiket.

Kérdés, hozzaszólás nem volt.

Kéri a testületet, tegyék fel krdé-



Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogt aki
j avas latával e gle tért, kézfenntartással j elezze.
Somlószőlős Onkormányzat KépviselőlestüIete 4 igen szavazattal, tartózkoűs és ellenszavazat
nélkiil megalkotta az alábbi rendeletet:

12/2017.(YII 5. ) rendelet

a településfejlesztéssel, településrendexéssel és
településképárvényesítéssel összefüggő partnerségi
egte7tetés helyi szabóIyairóI .

(A rcndelel a jegtzőköny melléklele)

2./ Ax önkormóny7al 2017. évi közbeszerzési teme
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmesíer

Kiss János Norbert polgdrmesler: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testületet, tegékfel kérdé-
seiket.

kérdés, hozzászólós nem volt.

Kiss János Norberí polgármesíer: Javasolja a hatórozati tervezet elfogadásót. Kéri, hog aki
j avaslatával e gle tért, kézfe nntartóssal j elezze.
Somlószőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkoílás nélhjl meghozta az alóbbi hatórozatot:

62/2017.( WI. 04.) hatórozal

Somlószőlős Község Ónkormányzata Képviselőlestülete
az önkarmányzat 2017. évi közbeszerzési tevét elío4adja.
(A közbeszerzési íerv a jegtzőkónyv mellékélete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgárnester
Határidő: azonnal

3./ Tblep ülésí Arc ulati kézíkönJlvróil
Előterjeszíő: Kiss Jónos Norbert polgórmester

Kiss János Norbert oolgómester: Ismerleti az előterjesztés alapján a beérkezett három cjánla-
tot. Az EU Centrum nettó 900 e Frért, a másik két cég a Konszenzus Pannónia és az ARCHI
KOM bruttó l millió forintérl vállalnák el a munkát. Javasolja a Konszenzus Pannónia Zrt-t
megbízni a munkáIatokkal, mivel a térségben több településen is ők Mszítik majd az arculati ké-
zikönylet. Erről tájékoztatja majd a közös hivatal településeit, hisz jó lenne, ha a somló körüI
egtséges arculaí lenne kialakítva. A karmányhivatal levele alapján ónkormányzatuk megkapja
rá a pénz, mivel adóerő képességük nem éri el a 32 e Ft-ot. Kéri a testületet, tegékfel kérdései-
ket.

kérdés, hozzószólás nem volt.

Kiss János Norbert lolgórmesler: Javasolja az arculati Mzikonyv keszítésével megbízni a
Konszenzus Pannónia Zrt-t. Kéri, hogl aki javaslatával egletérl, kézfennlartással jelezze.
Somlószőlős Önkormónyzat Képviselő-tesíülete 1 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás néllcül meghozta az alábbi ha!ározatot:



63/20 1 7.( WI. 04.) határozat

Somlószőlős Kazség Ónkormányzata Képviselőlestülete
úg,, dönt, hogy a települési arculati kezikönyv
elWszítésével a konszenzus pannónia Tervező és
Igazságügli Szakértő Zrt.l bízza meg (l07I Budapest,
Dóza Gy. út 51. III.em. 6., Mpviselő: Farkns István
vezérigazgató) l. 000. 000, - Ft a s sze gért.
Á képviselő-testületül felhatalmazza a polgórmestert a
szüks é ges szerződé s e k, nyilatknzatok aláírására.
Felelős: Kiss János Norber! polgármester
Határidő: azonnal

4./B e ls ő e Ue n őri j e lentésrőI
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgánnester

Kiss Jónos Norbert polgúrmester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testületet, tegékfel kérdé-
seiket.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kiss lónos Norbert polgórmester: Javasolja a jelentés és intézkeűsi terv elfogadását. Kéri,
hogl aki j avaslataval egletért, Mzfenntartassal j e lezze.
Somlószőlős Onkormányzat Képviselő+estülete 4 igen szavazattal * ellenszavazat és

tartózkoüs nélkül meghozta az alábbi határozatot:

64/2017,( WL Oil hatúrozat

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete a belső
ellenőrzési jelentést és az iníézkedési ütemtervet elfogadja.
(Belső e lle nőrzé si j elenté s a j e gző kö ny me I lé klet e)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester;

Rendes- Somlai Eszter aljegnő
Határidő: azonnal

SJPolgármester 2 0 1 7. évi szabadságának felhasználásáról
Előte rjes7tő: Somogti Ró bert alpolgármester

Somomi Róbert alpolgdrmester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a beszómoló elfogadását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Somogvi Róbert alpolgármester Javasolja a határozati tervezet elfugadisát. Kéri, hogl aki
j avaslatával e gletért, kézfenntartós sal j e lezze,
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - ]
tartózkodással meghozta az alábbi határozdtot :

65/2017.( WI 01.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testúlete úg,l dant, hogl jóváhagtja a polgármester 2017,



évben felhasznált szabadságáról szóló beszámolót
elfogadia.
Felelős : Somogi Róbert alpolgármester
Hatóridő: folyamatos

6J Vegles üglek
Előterjesztő: Kiss lános Norbert polgármester

Kiss lónos Norberl polgórmester: Áz elmúlt ülésen szóba került aljeglző asszony felvetésére az
energetikai terv megrendelése, mely még nem tórtént meg. Amennyiben nem érkezik a héten

kedvezőbb ajánlat, megrendeli azt a legolcsóbbtól, csak még vár eg) ajónlatra. A jövő héten a
végére jór.

Rendes-Somlai Eszíer aliegvző: A temetőbeli alappont pótlás Kató Dénes képviselő úr
tájékoztatása alcpján elkészak, de se szerződéssel, se számlával nem találkozott,

Kiss János Norbert polgdrmesler: Igen, elkcszült, még valóban nem küldtek róla szerződést.
Ezt ajövő hétre ígérte a kivitelező.

Somogvi Róbert alpolgármester: A buszmegállóval szemben a diófatól nem tudnak megállni a
buszok az út mellett, valamit kezdeni kellene a faval.

Kiss János Norbert polgármester: Holnap megoldja, Az EON+óI 150-200 darab cserjét kért,
mert az ógakat olyan barbár módon metszették le a faluban, hrlgl pótlásra lesz szükség.

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Ismét elmondja, hogl a vízelvezető pályázat kapcsán vállalt
részmunkaidős foglalkoztatottakból egy fő hiányzik, a kiilterületi la;zút pálydzat három eredeti
árajánlatát továbbra sem kapta meg, az év elején megkezdett fa étékesítés kapcsán sziníe semmi
befizetés nem történt az elmúlt alkalommal való felszólalósa óta ez üglben, a kanóti gadar
részleges környezenédelmi felalvizsgálata továbbra seín lett megrendelve, bérleti szerződést
még mindig nem kapott a Szőke Károlyt féle házhoz .

Kiss János Norbert polgármester: Igen, ezek ígl vannak A szerződést a héten behozza,
valamint elintézi, hogl áramot csak kártyás berendezés által lehessen igénybe venni , ígl abból
nem lesz tartozás.

Rendes-Somlai Eszter alieevző: Június 7-ei határidővel döntött a testület a lakossági
panaszokra való reagálásról - Holczinger Ottó leve kapcsán - mely a mai napig nem történ
meg.

Kiss lános Norbert nolgórmester: Ott tart az ügl, hogl megint a Szalai Richórdra vór, a
vállalkozó szerint 400 m3 fi)ldre veszélyes anyag von ott, Ezt soknak találja. Megkérdezi a
gazűkal hog| ha kitisztíítatnő, az egészet a Jiildet visszateríthetné e.

Kató Dénes kénviselő: Elvileg szemét is van benne miní pélűul autógumi.

Kíss lános Norbert polgúrmester: Ezért mondta, hog,t tisztítás után,

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Jtinius 22,-én tartotí ülésén a roma nemzetiségi önkormányzat

felvetette, hogl a lavaly megígért kerítés a jótszótér köré a mai napig nem Mszült el, tavaly
júliusban 150 e Ft letí megszavazva e feladatra. Az ICON Hungari Kft. részére megszarazott
275 e Ft-os sikerdíj ellenében 698.500,-Ft-ról knpott számlát az Önkormányzat.

A



Kiss János Norbert oolgdrmester: A lulak ki vannak firva, már csak betonozni lrell, a vasak
megvannak Az ICON Hungary {ft részére jár ez az összeg, az elmúlt alésen lazalt 275 e Ft
volt a téves lózlés, mivel az alapszerzőűsükben van benne a sikerdíj százalélas megjelölése.

Baloeh Tamás kéovíselő: A héten leglen elrendezve a buszmegállónál afók megmetszése és a
lcerítés felállítása .

Kiss Júnos Norbert nolgúrmester: Volt a Főjegző Úrnál Veszprémben a beadandó Mt
pályázatukkal kapcsolatban, mely az óvoúl 60 milliós beruházása és a Somló-hegt
csapadél<víz-elvezetése. A pályózatok megírása a pályázanű összegből nem támoqatotL ígl azt
önrészlrent be kell vóllalni, ez 1 ,5 millió forint pólyazatonlrent.

Balog Tamds kepvíselő: Ráérnek erre akl<or visszatérni, ha már jobban összeállt az anyag és
az kapcsolatos szervezetekkel való egleztetetések lefolytatásra kerültek. Hogl állnak a
folyószámlák?

Rendes-Somlai Eszíer aliegvző: A lefujtött betét 8.386 e Ft, a közfoglalkoztatotti alszómlán
5.775 e Ft van, a vizilrljqnű számlán 426 e Ft, míg a főszámlőn 56.187 e Ft, valamint 1 0 e Ft a
gépjármú alszámlón. A vizkjzmű alszámla csak a meghatározott fejlesztéselrte lalthető, a
közfoglallroztatotti alszámla összege az adott foglalleoztatasi programolrta, a jőszámla
összegéből 47.922 e Ft a pályázati előleg ósszege, teluit a íelhaszruilható eglenlege 8,265 e Ft.

Balog Tamás kéoviselő: Hogl áll a sportpálya önerejére kifizetet 4,5 millió forint
visszaigénylése? Hogl álla népi konyha ügle?

Kiss ldnos Norbert polgármester: Eddig 700 e Ft van az MLSZ-nél, ez az ő feladata, a
Szociólis Ólrológtat Szövetkezetnél is ok pétu van, e kettővel egfitt tartják az év eleji tartalék
szintjét. Áz alapínány megkapta a jogot d népi klnyha műlódtetésesre, Jőzőrész kialakítása
szülaéges, ez 20-30 millió forínt lesz, mely 3 hónap alatt megtérül. A beszómolók még nem
voltak meg a Szövetkezetnél, amint megkapják a papírokat viszik a könywizsgálóhoz. Be van
adva a Fókusz pályázat 60 millió forintra az új Szövetlrezet által, ebből 3 évig Jizetnék a béreket
és 1,5 évig kellene ömillóan fenntartani az egészet.

Több kérdés nem lévén Kiss János Norbert polgórmester a képviselő-testület nyilvános ülését
17 óra 30 perckor berekesztette.
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Kiss János Nor,
/;=y',_*

Rendes - somlai Eszter
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