
Szánt: Ssz/ 8-12 /2017.

Jegvzőkönvv

Készült: Sonllószőlős Önkormónyzat Képviselő-lestületének 2017.augusztu,s 29. -én 16 órai
kezdeltel meglaríoít nyilvános , rendkívüli ü]ésérő\.

Ülés hetve: Somlószőlős Polgármesteri Hiyatal Tárgyaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Sonogti Róbert alpolgármester,
Kató Dénes képviselő

Rendes- Somlai Eszter aljeglző

Távolmaradását előre jelezte: Balogh Tamás és Vida Szabolcs Árpád képviselők

Lakosság részéről: -

Kiss János Norberí polgdrmester: Köszönti a megielenteket. Megállapítjtl, hog az 5 testületi
tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azí megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
naPirendjére. A rendkívüli ülés összehívását a rövid pályázati beadási határiclő indokolta,
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 

-3 -igen 
szavazattal - ellenszavazaí és

larlózkodós nélkUl - az alábbi napirendet fogadj a eI:
NAPIREND:
l./ Kistelepülési önkormónyzatok alacsony összegű fejl. támogatása
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ 2017. évi iskoláztatási támogatásról
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester

NAPIREND TÁRGWÜSA

1./Kistelepülési önkormányzatok aIacsony össxegű fejL
Előterjes6tő: Kiss János Norbert polgórmester

tdmogaídsa

{i§.s JÚnos Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. ]25() e Ft-ot lehet támogatásból
felhasznólni.
Kéri a testületet, tegékfel kérdéseiket,

kérdés, hozzászólós nem volt.

Kiss János Norbert polgórmester: Javasolja a határozat tervezeí szerint a pályázat benyújtá-
sát. Kéri, hogl aki javaslatával egletért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szávazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkiil meghozta az alábbi határozatot:



75/2017.( WII. 29.) hatdrozat

Somlószőlős Közsé g Ónkormányzatának Képviselő-te stülete
úgl dönt, hogl a ,,kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására" kiírt pályázatot
benyújtja a Somlószőlős, Temető járda Mszítésre
következők szerint:

páIyázott ös sze g : I. 2 5 0. 000, -Ft
önerő: 21].850 ,-Ft
mindös szesen: 1. 4 6 1. 8 5 0, -Ft

Áz önerőt az Ónkormártyzat kóltségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgórmestert a
pólyazat beryuj ttisára, aláírósára.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2017. szeptember 07.

2J 2017. évi iskoldxatősi
Előterjesztő: Kíss Jónos Norbertpolgórmester

Kiss rónos Norbert polgórmester: Javasolja, hogl tlytijtson az Ónkormányzat islrolakezdési
támogatást a község lakosainak Javasolja az, általános iskolások és továbbtanulók részére
5. 000, - Ft támo gatas nyújt ását.

Kiss János Norbert nolgármestet:: Kéri, hogt aki a javaslatával egletért, Mzfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Ónlarmányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodlis nélkiil meghozta az alábbi hatórozatot:

7ű2017.( WII 29) hatőrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete úg)
ünt, hogl islrolal<ezüsi támogatás ttylíjt ki;zségben éIő -
óltalónos és középiskokits, valamint tovóbbtanuló glermelrek
számára 5.000,-Ft / glennek összegben a 2017. évi
költségletés terhére.
Felelős: Arik István polgármester
Határidő: folyamatos

Kiss János Norberí polgármester a képviselőlestület nyilvános, rendkívüli ülését 16 óra 20
perckor bere kesztette.
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