
Saím: Ssz/ 8-5 /2017.

Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Ónkormányzat Képviseló+esttiletének 2a17. március 274n 10 órai
kezdette l megtartott nyilvóttos üléséről.

Ülés helve: Somlószőlős Polgátmesíeri Hivatal Ttlrglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgórmester
Somogli Róbert alpolgármesíer
Kató Dénes
Balogh Tamás
Wda Szabolcs Árpád képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljegyző

Lttkosság részéről: 0 fő

Kiss János Norbert polgármester: Köszöníi a megjelenteket. Megállapitja, hogt az 5 íestiileíi
tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatkpes, azt megnyitja, Javaslaíot tesz az ülés
napirendjére .

SomlószőIős Onkormdnyzat Képviselőlestülete 5 igen saűvazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélHjl az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
1./Óvodai beíratásról
Előterje sztő : Kiss János Norberl polgármester
2./ Áz energiamegtakaríítlsi intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos aWuális.feladatok
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgámesíer

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. /Ót oilai b eíratásról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgátmestet

Kiss János Norbert polgátmester: Meqbeszélíe az óvodlvezeíő asszonnyal a nemzeli közneve-
lésről szóló törvény szeriní, hoqy a leqryegfelelőbb iűipont az óvodai beíraíásra április 27-28
között lenne, Véleménye figelembe vételével ezen időpoxtot javasolja a hatarozatban megjelal-
ni,

kérdés, hozzaszólás nem volt.

Kiss János Norbert oolgármester: Ismerteíi a határozat teryezetet. Kéri ak elfogadásával
e g)e té rí, kézfenntartással .j e lezze,

Somlószőlős Onkolmányzat Képviselő-testülele 5 igen szenuzattal ellenszavazat és tartózka-
dlis nélkül meghozía az alábbi határozalo|:



25/2017. ( III. 27.) határozal

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-íestülete úg)
döní, hogl a nemzeti köznevelésről szóló 201t. évt CXC. nrvéiy
83.§ (2) bekezdésében foglaltak alapjón a 2017/201B nevelési
évre a beiratkozás időpontját :

20l7. április 27- (csütörtök) 8.00 órától 16.00 óráig és
2017. április 28. (péntek) 8.00 órától l6.00 óráig

időpont okr a hat ár o zza me g.
Á kepviselő+estület a 2017/2018 nevelési évben a szervezhető
csoportok számát l -ben óllapítja meg.
A Mpviselő-testület felkéri a polgármestert, hogl hirdetmény
kazzétételével kezdeményezze a fenntartásában műk;dő óvoda
honlapján és a helyben szolaisos módon beíratás időpontjút.
Felelős: Kiss János Norbert polgórme§ter
Határidő: folyamatos

2JAz energiamcgtakaríaísi íntézkedésí íen elkésúíésével kapcsolatos aktuíIís feladatok
Előterjeszű: Kiss Jónos Norbert polgónnester

Kiss JÓnos Norbert poleármester Ismerteti az előterjesztés alapjón a terv elMszítésének
hátterét. Javasolja a határozat íervezet meghozataláL

A testijlet részéről hozzószólás nem történt.

Somlószőlős Ónlcormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszqvazat és
tartózlroüs nélkijl meghozta az alábbi hatórozatot:

2ű2017.( III 2D haűírozaí

Somlószőlős Kazség Ónlrormblyzatónak Képviselő-testüIete
felhataltnazza polgármestelt arra, hogl energiamegtakarítási
intézlrzűsi terv ellreszítésével kapcsolatos szükséges
intézke dése lret te gle me g,
Felelős: Kiss Jónos Norbert polgármester
Határidő: 2017. nuircius 31.

Kss János Norbert polgármester a lrepviselő-testiilet nyilvános tilését 10 óra 50 perckor
berekeszlette.
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