
,Szún: Ssr/ 74- 17 /2016.

Jegvzőkönvv

KészúIt: SomlószőIós Ónkormanyzat Képrisekj-teslüleíének 20]6. december 13-.óm 15 órdi
kezdeííel megartott llyilvdnos úléséfől.

üés helve: sonlószötös polgármeskrl HDolal larg)aló

Jelenlannak: Kiss János Noíbeft polgármestel
somog/i Róbert alpolgármester
Kató Dénes
I4da Szabolcs Árryj,d
Balogh'lhmás képviselők,

Re des - SoI lai Eszfur aüeg)ző

Lakos,ság részéről: 0 fő

Kis| linos Noíhert Dolgáíírrester: Kőszóníj a megjelefutekeí. Megállapíl]4 hogl az 5 testúleíi
tagból 5 Jő megjelent, az üIés hatafozalkepes, azt megryitja. Jayaslaíot tesz .rz üIés
napirendjéle.
Somlószőlós onkornányzat Képvisel&tesíúleíe 5 igen s2avazarta] ellensla.rtlzaí és
íartózkoais néIh)l , az alabbi napifeftdetío4adja el:
NAPIREND:
1 ./ sport Eg/esület íamogatasi Hrclme
Előterjeszíő : Kiss János No|bert polgli,rmester
2.1So ló és Kt:)rnyéke Bonit Egyesúleí tát togtasi ke/ehne
Előteieszlő: Kiss János Norbeft polgarmesler
3.,t Inpt lan visár lásróI
Llőíeljesztő: Kiss János Nolbefí polqameslet
1./ B űnmegelőzési koncepció
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgarmester

NAPIREND TÁRGYÁL,lsA

1,/ SPolt Eglesülel támogatási kérelme
Előkri?sztő: Xiss János Norben 1olgdrmester

Kass ,Iónos Nolbert Dolgórnesiíer: Ismefteti a kérelmel, J<lydsoljd 2000 e Ft-al táfiogdttli cl
].érelmezőt.

A testület alwa<lattal egletert.

Kiss Ján]Ds Núrherl Dolgórrfiesler: Kén, hogl dh ja,aslalaval eg/etért, kézlenntartással
.jelezae. o íafíózkodih a szavdzá§ akúl.



SomlószőIős onkormányzat Képviselő-tesíúlete 3 igen szavdzattal ellensza|azat néIkijl és 2ía ózkadá,ss.ll meghüía az alabbi hqtározabí:

130 ,/2016. ( Xn u.) haíáfoz.at

Sot lószólős Kö2sé8 Önkofinányzal képyisető-íestülete úgl
dönt, hogl a SonlószőIősi SonIó Sport Club Eglestiteit
íát ogatjL1 (8483 Sonlósz.rlős, Rákóczi u. 41., etnók: Kiss
János BáIint), részérc a 201ó.-20]7. évi műkbdésúk
íedezetére 2.000. 000,-Ft-ot az& kétmíllió íorintot bíztosít.
Á teslület íelhaíalrnazza a pol?áffueslert d tátttogcnói
szerződés aldírasára.
Felelős: rüss Játtos Norbert polgámestef
Hatdfidő: íol),amatos

2.Aolhló és KömJéke Borlút Egyesület túmogatási kérctmz
ElőtPlj?süő : K iss .tó nos Norbert polgórmester

Iíiss János Notbert Dolgármaster: ]smeííeti a kéfelrneí. Javasolja l00 e Ft-a] íbnogatnj !1
kérclmezől.

Á tesíúlet a jaydslaítal eg/elfu.

Kiss .lános Notbet7 oolgámester: Kéri, hogl aki javaslal.b,al egEíért, Mzíenníalxassal
jelezze.
Somlószőlős Ónkormányat Képviselő-íestüIeíe 5 ilen sz.rvazaítal elle?Lrzavazat és
ííl ózkodli, nélhil meghozla az alábbi hatálozaíoí:

131 /2016 ( XII 13.1hatfuo1§t

Sonkiszőlős Község Önkotmanyzal kep)iseló-tesínlefu úg/
dönt, hogy a Somló és Karnyéke Bonrt Egyesúlet (81ó0
Deyecseí, Petől tér 5., képviselő: Sinon Jáxos), részéfe !1
Somlói Juhfark fesztivál lebonyoliűsafu és műk)délle
]a0.000,-Fl l,issza nem lérílendő fujrnogatdsí biztosít,
Á íesaileí Jelhate mazza a polgátmestert a tanogdtói
szerződés dláíró§ára.
Felelős: Kiss János Nolbelt polgíomester
Hataridő: íolyatnaíos

3./ Ingatlu n vástitlásról
Előleíjesíííí: Kiss .Iúnos Nofhelt polgúrmcst

n§s.lános Norbert ,rolgáthester: Mál,tóbh iilese s:óbd kcrijlt a ()2l 5i.ó:] 53. ó2J 59 !,
ó2] ó() hsz1! letiil€l€k ítcglzisárlárd 280 eF-í óss:egc|.I_ .4 nelakiilllótt htlajdol1i lapoko
oíl,ushtúó L1 leliilelek lnir!:le, hesololúsu. Akkol, en láíllogtllkik iavdsltütú. |l:íOr1 irDr!Jlllen
kóri, hogt, gtltlcloliák tit é' \,e!<f-ék ne! drt,

Kétd!s, ho:zti.sztj!ás ttlm inlént .1 le,rliileí rér:é].t;l,



Kiss Jónos Nofbert Dolgárhre§íer: Javasoüa a 62l/57,62l/58. 62 59 és 62]/60 hsz-li
ingatlanok megv.tsárlasat 280.000,,Ft összegért. Ah a j.lyaslattal eE etért, kéz:íenlltar1.|ssal
jelezze.
Somlószőlős onkormfuryzat Képviselő-testúlete 5 igefi szcNazattal - elle sz.lv(Eaí és
tarlózkodd§ nélkül eghozía az dlábbi határozalot:

132 /2016- ( X II. lj. l hanírozat

Sotttlószőlős Község Ónkormdnyzat Képviselő-testüleíe
úp clönl, hogv megvásarolja a somlószőlősi
621,/57,621/58, 621/59 és 62I/60 hsz-ti íerúletekel a
tulajdoni lapokoh talalhhtó tulajdonosoktól rnindósszesell
2 8 0. 0 0 0,- Fí össze gért.
Á képyiselútesíúlel felhambnazza d pol4rinnesle d
sze/ződés aláifásáf.L
Felelős: Kiss János Norbeft polqáfrnesíer
Hataridő: íolyamdtos

4./ Bű nmegelőzési ko nccpció
Előteiesztíi: Kiss .l árros Norberl P'lg.il neste r

KÍss.Iúruls Norbei polgúrmesíer: lsm(I,|tll Lt bttnueg,,h,:c:t kln,..P.l,,l, mtl,\.et.l Llel,ecseri
felkl(írőrssel eg}:iiíl kls2ííalla* el .Ju|asoljLl unnak cl|Lgtllásttt.

KeruJcs. hozzd,szóhis tl!n íórtlnl a tes!iilel íész!rij].

Kíss,hínos Notheú oolgárnester: Aki o.1o|'.l\L !a/ !R|ilttl, kt,:/t,nnt.trto:,alJclezze.
klniószijll)s ()tkornátDzttt KePi,iscL';-lc\tnle !e 5 igen szttl,ttzutxtl lllcLr:.1|,(1zlll !,
lLlf ki.kodú\ tlilkii] ncraho.tLl d3.1/ábbi hdlározakn.-

l3-? /201ó, (X L l3. l hutlil)Zot

:,,ul,,t:t,l,,l lstt:,.y t )ttl, tmttt:ttt l,-tyrtvl,utt,tnl,.t,. a
Bl'iDnagelő.é!i e, Kö.hi:bílsti,:i Koncepcitllál elftlgttdja,
/ .1 koncepcii a .je gyzijkir l)\, lnelléklete,)
],ilellil. Kiss.Ibttl:; Norbcf/ ?olgá1,11lc,rlcl-
IJdíio,i dij. fu l)Llna lo.1

Kiss János Nofberí polgármester a képviselő-teslüIet nyifuáDlos üIé5él 15 ófa 10 perckor
bere ke szíetíe-
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