
Szám: Ssz/ 8-16 /2017.

Jegvzőkönvv

I{észiilt: Sonil(lszőlŐs Község Ónkormányzal Képt,iselő-teslíileíéttek 2017. cJecentber 07,_én t7
órci kezdeí íel m e gí ar l ott nyilváno s ül é s, ér(íl, mely közme ghall gttt ás.

ÜIés helve: Sontló,yzőlős Polgármesíeri HivaíaI Tárgyalci

Jelen vannak: Kiss János Norbert
Somogyi Róbert
Kató Dénes

polgárme,rter
alpolgármester,
képviselő

aljegyző

al e zr e de s ő spar anc s nok
r.f.törzs.

Rendes- Somlai Eszter
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Balogh Tamás kepviselő érkezését kesőbbre jelezte.

Távolmaradását előre jelezte: vida szabolcs Árpád képvisető

Lakosság részéről megielent 9 jő

,Kis§ J!Ínos Norbert polgúrmester: Köszönti a megjelenteket, Megállapítja, hogl az 5 testületi
tagból 3 JŐ megjelent, az ülés határozatkepei, azt megnyitja. jcnaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélktjl - az alábbi napirendetfogadja et:

NAPIRENDj 
-

I./ Tájékaztatás a tózség közbiztonsági helyzetéről
El ő t erj e s zt ő : Ki s s Jáno s N orb ert p ol gárme st er
2./ Beszámoló a környezet állapotáról
Előterj e sztő : Kis s János Norbert polgárme ster
3./ Tájékoztatás az Önkormányzat 20]7. évi munkájárót
El őterj e sztő : Kis s János Norb ert polgárme ster
4. / St art közfo gl alkozt at ás i pro gr amr ól
Előterj e sztő : Kis s Jónos Norb ert pol gárme ster
5./ Vegles üg,,ek
Előterj e sztő : Kis s János Norb ert polgárme ster
- T aj é ko z t at ó a hul l adé kg az dálko d á s i i nt e gr á c i óv al kap c s o l at o s an
- Uj szövetkezet kérelme
- klepülési Arculati kezikönyvről
- 95/2017. (XI. 27.) határozat visszavonása



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Tdjékoztatds a köaég közbiztonsági helyzetérű
E lőterj es ztő: Kíss Iún o s Norbert p olgdrmester

Kiss János Norberí polgármester: Felkéri Bakos
megtartására.

Országos Jőkapitány úr kérésnek íesznek eleget a
jelenlétükkel. Ha tíz alatti a bűncselelanények száma,'az itfogadható. A Somló-hegy - a
kÖzigazgatásba tartozó terület okán - miatt ez kiemelten ii. Áz ezer feletti pincesiámhoz,
csuPán egl százalékos lakottsági mutató társul. Jól működik a települisen a polgárőrség, a
mezőőri szolgálat. Köszöni kazreműködésüket. Két munkacsoportjuk ts rciarunykedii az
ifiúsági és az idősvédelmi, Amennyiben tervben lenne a közter|ületeken kamerarendszer
kiéYÍtése, aZ nag,'ban segítne a munkájukat, ezt megköszönné a rendőrség az
ÖnkormánYzatokrtak. Ismerteti a beszámoló alapján a bíIncselelrmények számát, jarart
adatokat. BÍzik abba, hog,' megfelelő biztonságbai érzik magukat a lakősok. Köszöni lrog),
meghallgatták, várj a a kérdéseket.

Baloeh LÚszlÓ: Amennyiben nem világít a kr;nilágítás, hozzájárul az a betörések szdmáinak
növekedéséhez?

Bakos Andrús alezredes Ősnarancsnok: Természetesen igen, a kazvilágítást ezért találták ki.

Iftss JÚltos Norbert polgúrmester: Ezen évben naglfokú fejlesztéseket kötöttek az E.oN-nal,
kicserélték a higanygőzős világító testeket. Ha báű észlálÍ, hogy nem világít eglt lámpa, azt
ing,lenesen bejelentheti az EON felé, amennyiben nincs bejeleités, nem tiaiai'kijaví|tani. A
Somló Sa%-al jobban ki van világítva, mint tavaly. Jelentig is folyik a fejlesztés.'Ezen plusz
Pénzt az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosította idén. Ha lenie- ledes pályázai , az
lenne a legjobb. Ez a törekvésük. Amennyiben nincs több hlrdés, kéri a beszámoló elftgadását.

Több kérdés nem volt.

kiss János Norbert polgúrmester: kéri, hog,, aki a beszámoló elfugadásával egletért, kézfenn-
tartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkUl - meghozta az alábbi határozatot:

106/2017. ( XII. 07. I határozat

Somlószőlős Község Ónkarmányzat Képviselő- testülete a
község közbiztonság helyzetéről szóló 20]7. évi
t áj é ko z t at ó t e lfo g a dj a.
( Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]7. december 3].

2./ Besaímoló a környezet dllapotúról
Előterj es ztő: Kiss Júnos Norbert polgdrmester

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a beszámolót.
szennyvízkezeléssel kapcsolatban agglomerációba lépetek

András, őrsparuncsnok ural be,számolóju

A vízre náluk nem volt panasz.
Somlóvásárhely és Somlójenő



kazségekkel, a csatorna beruházás 700 nlilliós pályázat letu,le, .forrásra várnak. Ezzel az első
lépéseket megíették annak érdekében, hog,, legl,en a településiek csatornúja. A 20]8.ő,íől a
8)lőri hulladékelszállító sztllgáltató változni .fog, az aikai Avar Kft. lesz a szolgáltató Úgy
gondoljúk rlrszágos szinlen, hogi eg1,57erűbb le,lz így- a hullcttJéketszállítá,s. A rezsis íopp núatt
a díjak nem ,fbgnak emelkedlti. A mosíarti hutlutlékg,űííő szigetekel az önkormányfci .fizeti,
kérték, hog5l ez ne íg'legten, valamint kértek ng,rrnii l:omtalctnításí is. A relltlezési íarv 2C)]8.
évben nleg.fbg tijulni. Ha ytut a lakosság részéről öílel. hogy tni hopg, legyen a .faluball, kéri
osszdk meg velük, Kéri, teglék.fel kérdéseiket.

Kérdé,g. hozzászólás nem volt.

Kiss JtÍttos Norbert polgdrntester: Kéri, hogy- aki a beszántoló elfogadásál,ctl egy-eíérl, kézíenn-
laríással.ielezze.
Somlószől(js ()nkormúnyzat Képtiselő-testljleíe 3 igen szayazattal ellenszavazal és
íartózkcldás nélkUl - meghozta az alábbi haíározaíot;

107/20l7. (,XII. 07.1 határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő- testülete a
lakohelyi környezet állapotáról szóló 20]7. évi beszámolót
e lft gadj a. (B e s zámol ó a j e glz ő kanyv me ll é kl et e. )
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]7. december 3].

3./ Tájékoztatás az Önkormtínyzat 2017. évi munkájáról
Előterj es ztő: Kíss Júnos Norbert polgúrmester

Kiss .|ános Norbert oolgúrmester: Ismerteti a 20]7. év tegbntosabb fejlesztéseit. Megvalósult
az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogaiisából az Araiy J. utca
felújítása. Sokak örömére Buda is fejlődésnek indult. Járda építés is zajlou. Megl)juú a Zrínyi
utca, oda még szeretnének talcrc;s táblát leralcni, mert ígt most elég veszélyes a közlekedés.
Fekvőrendőrre is szül<ség lenne ?

Buzás Imre: Nem gondolja, elegendő a meglévő, a tükör használható lenne,

I{Íss.JÓnos Norbert polgdrmester: A Bem utca feljáró része is le lett aszfaltoma, ez már
Iegalább 30 éve nem lett felújítva, Az óvodában a játszóterer újították meg önerőbőt. A falujátszóteréhez homoknt terveznek még lerakatni és kerítést készítietni. Folyamatos a heg1,1i utak
kgrbantartása is. A sportpályán új műfi)ves -pálya klszült 40 miltió forintból. Á- Sport
EgYesÜletnél lehet jelentkezni, aki használni szeretné. Elkészült az 56,-os emlékmű is öt millió
forintból, melYre baszkék lehetnek. A parkosítást a kút kdrnyékén jövőre tervezi. A Dobával
közösen benyújtott rendelő felújítás pályázaton 50 millió forímot nyertek, februárban
várhatóan elkezdik a munkálatokat. A védőnői épület felújításrals *ttua 6orintot iyertek, ez is
jÖvőre fog megindulni. Reméli afelújított épületek példája ragadós lesz a lakosság karében. Az
Óvoda felújítás és bővítés pályázata elbírálása alatt van. Piactér kialakításári, lábo, pajta
éPÍtésére beadott pályázatuk elbírálása folyamatban van. Legközebb az Árpád utiaúan
szeretnének árkot felújítani a járdafelszedésből visszamaradt kőlapokkal. A Kormány eg,,re
nagYobb mértékben támogatja a község elképzeléseit, ezért köszönettel tartoznak Maglarorizág
Kormány ának. Kér i, t e g,, é k fe l kér dé s e iket.

Balogh Tamás képviselő az ülésen 18 órakor megjelent.



Rosta JÚnos: Lesz az árkokból valanú, mert két éve is ugyan ezí ígérték? Afő utcúban isJolyik
vissza az árkokból a víz a Róz,si nénirtél, azl ígérle az is tlteg lesz csináhaíl,a.

kiss Jtinos Norbert polgármesíer: Ez netn hozzá köíődik, beszélniük kell ct kivitelezővel.

Rostu Júttos: Ezí mondta akkor is.

Kiss,.Jttnos Norbert polgármester: Az meg is történt, csak a kivitelező véleménye
rendben van aZ aZ árok. Thvaszig el fog készülni az Árpád utcában az árok, *uiy o
gödör felé lesz lejtetve.

alapján
Kanóti

Fuzás Imre: Áltatában a hó nincs eltakarína a járdálcrót, meg az egész faluban sem, erre nem
lehetne valamit kitalálni?valamint kéri, hog,, a jövőben minden házhoz dobassák be a
ka zme ghall gat ás me ghív ój át.

Eiss Jdnos Norbert polgármester: Megvizsgálja, mit tehetnének, milyen eszközeik vannak.
Természetesen, akinekfizikailag nem me1y, annak segítenek. Segítik majd a lakosságot.

kató péter : Tavaly felvetették a po st a épüIetének felúj ítás át, bővíté s e st.

I{is.s Jdnos Norbert polgórmester: I+en, volt róla szó. Megbeszélik a tetefoffilke kibontását, a
belső tér átalakítását.

§olnogvÍ RÓbert alooleórmester: Az asztal nem is kellene oda, csupán egy konzolasztal, így a
hely is nag,lobb lenne.

Kiss János Norbert polgúrmester: Igen, megcsinátnák ezt meg az előteret. Egleztet majd a
Postával, keres hozzá szponzort. Márciusig kér haladékot ez ügyben, akkor számon kérhetik.
Amennyiben nincs több kérdés, kérifogadják el a beszámolójái,
Aki a beszámoló. elfogadósával egletért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 tgen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkil - meghozta az alábbi határozatot:

108/2017. ( XIJ. 07. l hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő- testülete az
önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót
e lfo gadj a. (B e s zámo l ó a j e g,lz őkönyv me ll é kl e t e. )
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]7. december 3].

4./ Start kö zfo glalko ztatds i p ro gramró l
E lőterj esztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Ifi§s Jdnos Norbert nolgármester: Legl;en nég,, program 20 Jővel, tegatább munkát adnak a
Iakosolcrtak.

Bal?eh Thmús képvíselŐ: A feg,,elmet kell megerősíteni, stratégiát ketl rá kidolgozni. Leglen
csak tizenöt ember, hogy elkerüljék azt, hogl az üres helyekei ,r* tudják feltőlteni, Leg,en
lehetőségük válogatni a dolgozókbót.

Kató Dénes képvíselő: Íg1l kezelhetetleneh túl sokan vannak, elbujdosnak etőle.

4



§olnoe]li tróbert alnoleármester: Javasolja a húsz embert, hogl munkát tudjanak adni a
lakosoknak, ha ők nem adnak nekik munkáí, hogl fogják elíartani úagukat?

Kiss- Jdnos Norber! a:?Igármester; Mit kezdenek azokkat, akik mós munkára alkalmatlanok,
azokat íalán hagyiák éhen halni?

Balogh Tamds képviselő: Majd rákényszerüI, hogy elmenjen dolgozni.

Kiss Jdnos Norbert polgúrmester: Az alpolgármesíer úr is besegítheíne heíi eg1l napoí a
kö z munká s o k fe gy e lm e z é s é b e n.

Somogvi Róbert alpolgúrmester: Nem tudja bevátlalni.

Ki§s,JÓnos Norbert Polgúrmester: Javasolja a tavalyi minta szerint megtartani ket programot
- belterületi közút és mezőgazdaságiföldút - I5 fővei összesen.
Aki a javaslatával eg,letért, kézfenntartással jelázze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-tesitilete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkndás nélktil - meghozta az alábbi határozatot;

109/2017. ( XII. 07. I hatúrozat

somlószőlős kazség Önkormányzat képv|iselő- testülete
úgl dönt, hogy támogatja a 2018. évi startmunka program
keretén belül a ,,Mezőgazdasági íöldút 

-rroóiáli,

startmunka program" és ,,Belterületi kazút karbantartás
szociális startmunka program" kérelmek benyújtását.
A kérelem pozitív elbírátása esetén a képviseiő- testület
támogatja az esetleges közbeszerzési eljórások
megindítását, valamint felhatalmazza a polgármestert a
hatósági szerződés aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]7. december ]4.

5./Vegles ügek
E lőterj esztő: Kiss Júnos Norbert polgdrmester

5. 1./ T dj é k o ztató a h ullad é k g azdál k o dtís í ínte gr úcióv al k ap c s o lato s an

Kiss- JÚn?s Norbert oolgórmester: Ismerteti az előterjesztést, az elmúlt hetekben zajlott
me gb e s z é l é s e ken el hangz ottakal ki e gé s z ín e. ké r i, t e g,,é k ie l kérdé s e ike t,

kérdés, hozzászólós nem történt.

I{iss- János Norbert Polgármester: Kéri, hogl aki a határozati javaslat elftgadásával egletért,
ké zfe nnt artás s al j e l e zz e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4, igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkíil - meghozta az alábbi határozatot:

110/2017. ( XII. 07. ) határozat

1 .) Somló s zőI ős Közs ég Önkormányzat Képvis e l ő -te stül ete
a hulladékgazdálkodási integrációról szóló tájékoztatást
elfogadja.



2.) A Képviselő-tesííilel .fóváhagja, hopy a ]lemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és llagy-otlkezelő Zrt. által
kidolgozoíí integrációs straíégict .figyelembevételéyel
Somlószőlő,l Község Onkornúnl,:utct kilépien a Győr
},I a gy l é r s é g i Hu l l a dé k ga z t]ál ko dá s i () lt ko r nú ry) z a r i T úr s tt -
lás és GI'I-IG Győri Hullaclékgazctátkoclá:;i },Irlnprofir Kft.
kazm megkótölt hulladékgaztlúlkoctiisi kazszolgúlraiás
tagjai köziil.
A kilépé,s végrehailúsanak./bltéíele ( kozszcllgáltatási szer-
zőclé,y núdosítása ) az iníegt"ációban szereplő nlrisik hét
önkormányzaí képvi,sel(í-testiiletének, l,alcttltittí G1l(ir
hrapylérségi Hulladékgazdálkodú.si Onkormányzati Túrsu-
lás Társulási Tanácsának e tárgykörben hoztlíí elfogadó
danése.
3 ) A Kép.viselő-tesít'ilet .felhaíalnruzza a prllgárntestert,
hogy az Észak-Balaton Hullacíékgazctálkoctási Nonprofiit
kft.-vel kezdje meg a tárglalásokat a htttlaclékgazclálkotlá-
s i kö z s zol gált a t á s i s z erző dé s nt e gköt é s év e l kapc s ol aí o s an.
Felelős: Kiss János Norberl polgártnesíer
Haíóridő: ]./ azonnal

2./ 2018. március 3].
3./ 2018, március 20 (a hutladékgazdálkodási

kó z s z ol gált atás i s z erz ő dé s képvi s e l ő t e s tüle í
elé teriesztésére)

5.2./ Új szövetkezet kérelme

[_iss. János Nlrbert .ooleúrmester: Uglan napirendi pontok kazé már felvették előre a
Somlószőlőst akhnriri Sr**k, Srr;veíiezet mőgahkulása miatti napirendi pontot, de levelet
csuPán tegnaP.kaPott róla az önkormányzat, ezért nem került kikuídésre oiyog Ismerteti a
Somlószőlősi Elelmezési Szociális Szövetkezet által kütdött e:-mriii, ,áír*i"i , ra, szerződés
tervezetet.

Re?des-Somlai Fsztgr alieevző: Tájékoztatásul közli, hog,l a levelet ma reggel kapta meg az
ÓnkormánYzat, Íg,'résrerőksrpánbz a dokumentum'áll Öndelkezésre. A leiil alapján jogutód
1éllUl szűnik meg a régi szövetkezet. Ez esetben javasolja ügnéd felkeresését az adott
lÖlcsÖnÖk visszaszerzése céljából mimnét hamarabí. A szociális étkeztetés tekintetében a
szalclnai Programot, a szociális rendeletet is módosítani szükséges, melyet a kormányhivatal
felé le kell jelenteni, erre kapnak eg,l engedélyt, .melyben a váltáit fel keíl tüntetni, Ez-nem fogdecember 31.-ig átfutni, a lóztes időre nemfo,g járni a normatíva. Ha ezt szeretnék, tehet így is ,csak leg1,'enek tisztában az anyagi vonzatával. Az óvodai étkeztetés szerződés tervezetét
javasolja háromoldalúra kibősíteni, hogl az óvoda részéről is aláírásra kerüliön. Szó volt az
étkezde kiadásáról is - Kossuthu. ]36. . Abérelteti szerződés tervezet alapjánszóI, hogy azt a
meghatározott idő vége előtt az önkormányzatnak nem óll módjában felmindani, csupán a 8.1
pontban rögzített rendkívüli esetekben.

{is§ JÚttos Norbert ooledrmester: Nem fog megszűnni a régi szövetkezet, nem tudja miét ezt
Írták a levélben, Javasolja az óvodai étkeztetési szerződésnekmegkatését január 0i. nappat a
tervezet szerint. A szociáIis étkezetést pedigfebruár 0l. nappal, valamint módosítsák a szakmai
programot a vonatkozó rendelkezésekkel. Felkeri az aljeg,,ző asszonyt a kapcsolódó rendelet
mó do s ítás előke s zíté s ére köv etkező ül é sre,

kérdés, hozzászólás nem történt.



Kiss Jónos Norbert polgármester: Kéri, hogy- aki a határozati.iavaslaíaival eg,leíért, kézfettn-
tarlással.jelezze.
Somlószőlős Ónkormáry,zat Képviselő-tes,tülete 1 igett szat;azatíal ellenszavazat és
tartózkodás nélkijl, meghozta az alábbi határozaíoí:

11l/2017. ( XII. 07. ) Itutározat

S o nil rj s z ő l (í s Ka z s é g O n k on n ú n|, : a t k é pl: i s el ő 1 e s t ü l e í e ú gy- da nt,
hog!
]. a Sontlószőlősi }{apkt;zioííhtlnos Óvoda képl:iseletében
2018.01 .01. nappal a gyerntekétkezíeíés ellátásra etlátási
szerződéséí köt a somlószőlősi Élelme zési szociúlis
Szövetkezettel (székhely: 643' Somlószőlős Ko,ysuth u, ]61.
képviselő: yida szabolcs elnók) haíározaílan időre (a szerződés
íervezet a j egyzőkónyv melléklete) ;

2. az önkormányzat által biztosítolt szociális étkeztetés
ellátására szerződést köt 2()18.02.01. nappal a Somlószőlősi
Élelmezési Szociális Szöveíkezettel (székhily; 8183 Somlószőlős
Kosstlth u. ]61. , képviselő; Vida Szabolcs elnök) határozatlan
időre (a szerződés tervezet a jegyzőkönyv melléklete),.
_r. a szociális étkezteíés szakmai programját 2018.02.0I.
nappal nlódosítja. (A módosítoít szakmai program a.jegyzőkönyv
melléklete,)
Felelős. Kiss János Norberí polgármesíer
Határidő : 1 / 2()1 7. 1 2.20.

2-3/ 2018.0].10.

Kis| János Norbert polgdrmester: Javasolja a bérleti szerződés megkatését az ismertetett szer-
ződés tervezet tartalma alapján. Kéri, hogl aki a javaslatával eg,látért, kézfenntartással jelez-
ze.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkadás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

1I2/2017. (XII. 07. I határozat

S oml ó s z ő l ő s Kaz s é g Ónkor mányz al képv i s e l ő -l e s tül e t e ú g,l
dönt, hogl a tulajdonát képező Somlószőlős Kossuth u.
]36. szám alatti épületet (konyha, étkező) bérbe adja a
Somlószőlősi Elelmezési Szociális Szöveíkezet (széihely.
székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. I64.,képviselő:
Vida Szabolcs elnök) részére 20]7. 12.1]. napjátót
2022.12.1 ]. napjáig ].200,-Ft / év összegért ajegyzőkönyv
mellékletét képező bérleti szerződés tervezetben foglaltak
szerint.
A kepviselő-testületül felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Haíáridő: azonnal
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5. 3./ Telep ülési Arc ulati kézikönyvrű
Kiss Júnos Norbert polgármester: Ismerteti a
nyilatkozatokat, levelet és iratanyagot, köztük az
tes tülete t . tegyék fel kérdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem történt.

Konszenzus Punntjnia Zrí. által megklildt;tt
arculali kézikönyv doktlmentációjáí is , Kéri a

{iss János lYorbert Polgórmesíer: Kéri, hogy- aki a hatát,ozali favaslaí é,s, a dokttntentácirj eI-
.lb ga clit,s áv a l e gy e t ér í, ké z fb nn t ar t á s s al .i e l e z z e.
Srnilósz(ilős Ónkormányzat Képviselő-testüleíe 1 igen szayazatíal ellenszayazaí é,s
laríózkodás nélkUl meghozta az alábbi határozaíot;

113/2017. (XII. 07. ) határozat

1, Somlószőlős Kazség Ónkormányzat Képviselő-
testülete a bemutatott Településképi Arculati Kézikönyv
dokumentáció.jában foglaltakkal eg,letért, így azt
előzetesen elfugadja.
2. Felkéri a Megbízott Konszenzus Pannónia Zrt a
uonatkozó kormányrendelet szerinti véleményezési eljárás
lefolytatására és a beérkezett véleményeket figyeiembe
v év e a Te l ep ül é s kep i Ar c ul at i Ké z ikö nyv v é gl e g e s ít é s é re.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogl gondoskodjon a Településképi Arculati Kézikónyv
elkészítéséhez kapott átlami támogatás elszámolása miatt
az elkészítés tárgyában katr;tt Megbízási szerződés szerinti
díjak legkésőbb 20 1 7.december 3 I -ig történő kiíizetéséről.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

5.4./ 95/2017. EI. 27.) hatúrozat vísszavontísa

Klss János Norbert,nolgármester : Az elmúlt ülésen meghoztak egy dantést az óvoda alapító
okiratának módosításórÓI, mely a kincstár tájékoztatásialapjón1 mivel alapfeladott érint _
csuPán nem nevelési időszakban léphet életbe, de május 3].Íg meg kell hozni"a döntést , ígl
javasolja most a határozat visszavonását, az iratanyagot puitg iarő fuvasszal tijra elővenŰ.
Kéri az aljeg,,ző asszonyt, erről tájékoztassa az óvodavizet'őt.

kérdés, hozzászólás nem íörlént.

Kiss.Jdry_osNorbert polgármester: Kéri, hog,, aki a javaslata elfogadásával egletért, kézfenn-
tartással jelezze,
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül * meghozta az alábbi határozatot:

114/2017. ( XII. 07. I hatdrozat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő-testülete
Úg1l dönt, hog,, a 95/2017. (XI. 27.) számú határozat
visszavonja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal
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Kiss Júnos Norbert polgárm,ester: Megkoszöni a me§elentekfig,lelmét, a testÜletÜl egész éves

,**aftt.t ui"aonkinek Békés Karácsonyi ünnepeket kíván!

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvánas ülésót ]9 Óra la Perckor

berekeszíetíe"

R,endes - Somlai Eszter
n$egyző

I

l

t^/l
Szlottáné Turi Edína

jrsyz*,

Kíss Jdttos Nor,


