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Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képliselőlestl:jletének 2()]6. mújus 11-én ]0 órai
ke z tle tte l me gt art ot t nyilv óno s ül é s é rő l.

Ütés helve: Somlószőlős Ptllgárn.testeri Hiyatal Tárg,,aló

Jelen vonnak: Kíss János Norbert polgármester
Somogli Róbert alpolgármester
Balogh Tamás képviselő,

Rendes - Somlai Eszter aljeg,,ző
Sarkadi Tiborné jeg,lzőkönywezet(í

Távolmaradását előre jelezte: Vida Szabolcs kepviselő.
Kató Dénes kepviselő érkezését későbbre jelezte.

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss János Norbert oolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hog,, az 5
testületi tagból j fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

].Beszámoló a ket ülés kazött történt eseményekről, megtett intézkedésetcről
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
2,/ A glermekjóléti és glermekvédelmi feladatokról szótó 2015. évi beszámoló
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Falunapról
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
4./ Polgárőr Egesület elszámolása
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgdrmester
5./ Vegles üg,,ek

Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
- Adósságkonszolidációban részt nem vett íelepülések pályázata
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
- Ónkormányzati feladatok fejlesztése pályázat
- Rendezési Terv módosítás
- Nélviselési engedély
- Oyodainyitva-tartásiról
- M.űfiives pálya pályázata
- Ovodafelújítas pályázata



NAzIREND rÁneveuisa

I./ Beszámoló a két ülés közötí történí eseményekrőI, megtett intézkedésekrőI
Előterjesztő: Kiss János Norbeft polgúrmesíer

kiss Jdnos Norbert oolgdrmester: Ismefíeli a beszántolót. Az óvoda eg,lesítéssel
kaPcsolatban elmondia, hopy a határozrltok yisszavonásra .fognak kerülni, nrcrl valószínűleg
ebben az évben nem eg,,esülnek sontlóvásárhellyel.

Rendes - somlai Eszter aliegvző: Erről tájékoztatni kell ajegyző asszonyí és a társulást.

Kató Dénes képvkelő a képviselőlestüleí nyilvános ülésére 10 óra 20 perckor megérkezeít.

Kiss Jdnos Norbert polgórmesíer: A ,,Király" árokhoz a híd lerakásához 500 e Ft-ot
szavazott meg a testület, ebben még neln történí előrelépés, mert fi;ldmérő általi pontos
kimérésre vár még. Ismerteti a pályázatokat. A Máltai Szeretet szolgálat 20l3 óta használja a
kisiskola épületet, a szerződés lejár, kérik a hetyiség további használatának biztosítását.

Rendes - SomIai Eszter aIieevző: A megkötött szerződés 2027-ig szól.

Baloglt Tamás: Tudja és óllítja, hogt öt évre kötófték a szerződést.

Kaíó Dénes: A beszámolóban olvasta, hogl dolominásárlás történl, az a Startba, vagy az
önkormányzathoz lett felhasználvq, mert a lakosság panaszkodik a hidak állapotára.
Me glettek-e azok javítj a?

Kiss JÓnos Norbert oolgórmester: 266 e Ft volt murvavásárlásra, parkoló lett kialakína a
PékségnéI, a íemplomhoz, kisiskoláshoz vittek belőle, Különböző íeltóltésel<re használtákfel.

Rendes - somlai Eszter aliegvző: A beérkezett panaszokat a pályázat megvalósításával
kapcsolatban (árkok, hidak ) továbbította Lázás Jánosnak, hisz ők volíak a kivitetezők ők
vállalj ák a szavaíosságot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

kiss Jdnos Norbert polgármester: kéri, hogl aki a két ülés között történt eseményekről,
megíett intézkedésekről szóló beszámolót elftgadja, kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szav,ozattal ] tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:

41/2016.( V. 11. ) hatdrozat

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete a kéí ülés
között töltént eseményekről, megtett intézkedésekről szóló
beszámolót elfugadja. (A beszámoló a jeglzőköryl;
meIléklete.)

2./A gtermekjóléti és gtermekvédelmifeladatokról szóIó 2015. évi beszámoló
Előtefies7tő: Kiss lános Norbert polgórmester



Kiss János Notbert polgdrmester: Ismerteti a beszámolót, amelyet a képviselő+estületnek
május 3 1-ig kell efogadnia. Kéri a testület yélenlétlyét, javaslatát.

Balogh Tamás: kérése a ,jegllzőasszony felé, hogy minden hónapban tartson ülésl cl
képviselőleslület.

Rendes- Somlai Eszter aliegvző: A jelzést ne felé tep5le, mitlel a testületi ülést a polgármester
híuja össze, a jegyző feladata e téren az anyag ósszeállíttisa., valamint felhíuja a fig,,elmet,
hogl vannak olyan üg,,ek, határidős dóntések, amik miatt ülést kellene tortani. Az SzMSz-ben
foglaltak szerint a képviselők is kezdenÉnyezhetik az ülés összehívását.

Balogh Tamlis: Ó meg volt glőződve arról, hog,, az ülést a jeglző híuj a össze.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólós nem volt.

kiss lónos Norbert polgdrmesíer:: kéri, hogy aki a gyermekjóléti és glermeb,édelmi
feladatokról szóló 2015. évi beszámoló elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős onkormányzat képviselőlestülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot

42/20 l 6.(V. 1 l. ) határozaí

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő+estülete
Úg dönt, hogy a g,,ermekjóléti és glermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2015, évi beszámolót
jóváhagólag elfugadja.
(Á beszámoló a jegtzőköryn melléklete,)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20l5. május 31

3./ Falunapról
Előterjeszíő: Kiss János Norbert polgármestet

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Áz idei évben a falunap auguszíus 6-án kerül
megrendezésre. A rendezvényhasonló lesz a tavalyíhoz, lesznek népíáncosok, csepregi Éva és
a Szatmári ennek költsége 5 12 e Ft + ÁFA, táncművészeti fellépés a Mira Orient All tól 10
e Ft. A megrendezéshez 1 millió forint biztosítását javasolja a képviselőlestületnek

kató Dénes: A proglam összeállításával kapcsolatban fájlalja, hogl a testület nem lett
beavaNa, őket is megkérdezhették volna, mielőtt megkatik a szerződést, hogl kik leglenek a
fellépők csepregi Éva fellépését korainak tartja, iz utána következő p"dig o, idiiebbeket
nemfogja érdekelni és elmennek haza,

kiss ldnos Norberí polgármester: A művelődésszervező inlézte a fellépőket, neki voltak
segítői a kiválasztásban. A.fellépés időpontját viszont afellépő határozta meg.

Balogh Tamós:A tavalyi évben naglon jó volt a műsor Soltész Rezsőyel, akkor előtte lealtek
és megbeszéIték. véleménye szerint az a probléma, hogl a közreműködő htllgyek ánették az
irányítóst ez üglben és a míivelődésszeryezőyel dóntötték el, hogl kik leglenek a fellépők.
Velak meg csak azt közölték, hogl ezl kell megszavazni, de ez nem íg,l működik. Most még



elfogadja, de utoljára történt íg). Jelentkezzenek ők képviselőnek és akkor döntsenek ők és
vállalják a.felelősséget. Az Eglesület megalakulásáról meg egláltalán nenl tudtak semmit.

kiss János Norbert polgdrmester: A néyhasználatról kell majd szavazni.

Balogh Tamós: Meginl döntsenek arról, ami nekikjó.

Somogvi Róbert aIpolgdrmester: Más is belépett volna ebbe az eglesiileíbe.

kiss Játtos Norbert polgdrmesíer: Ez egl civil szervezet, az egyestiletbe bárki beléphet.

Balogh Tamás; Ó nem akar belépni, nem ezzel van a probléma.

Kiss lános Norbeft oolgdrmester: Neki is vannak gondolatai, kérte, hogl Tamás, mint a
polgárőr egyesület tagja, teg)e rendbe az eglesületet. Elhiszi, hogl ntindenki montlja a
másikra, hogy mit kellene tenni, de nem történik semmi. Annyit kért, hogl g)űjtsék össze a
tagokat, és hí.uják c;ssze a glűlést. Ez a te dolgod lenne, de ezt már löbbször megbeszélték.
Bármikor be.jahetnek a hivatalba képviselők és megkérdezheti, hogt mi tórténik. Bármikor
kezdeményezhetnek beszélgetést, kíváncsi lenne, hogl mik azok a dolgok, amiről nem tudnak
a képviselők.

Balopll Tamós: Elbeszélnek egymás melletl, nem erről van szó, hanem az irányításról.

Iqss Jdnos Norbert polgdrmester: A falunap megrendezésére biztosítani kell az összeget a
fellépőlcre, |alamint egléb kiadások is lesznek, pl a Jőzéshez. Javasolja, fulgl 1 mitlió foiintot
szavazzon meg a testülel a falunap megrendezésére.

somlószőlős onkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal ] tartózkotlással -
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

43 /20I6.M II. ) hatúrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat KépviselőJestülete
úgl dönt, hog,, a 2016.08.06. napján tartandó Falunap
szervezésére 1 millió forintot biztosít a 2016. évi
költségvetés terhére a műsorok mep7endelésére,
ételvásárlásfa és egyéb anyagok beszerzésére.
Megbízza a Roller Music R. Sz-és Műsorirodát
(Zalaegerszeg, pf,:74.) 512.000 Ft +ÁFÁ összegben
műsor szolgáltatásával a jeglzőkönyv mellékletét képező
megrendclés alapján. valamint a Mira Orient Art
Kukurális és J. Alapínányt (Szombathely, Bolyai J. u.
76.,képviselő: Bangó Mária) előadó-művészeti
tevékenység nyúitására 40.000,-Ft összegben a
jeg,,zőkönyv melléHetét képező szerződés tervezet alapján.
A képviselőlestüleí felhatalmazza a polgármesterí a
szükséges szerződések, megrendelések aláírására,
be szerzé s ek lebonyolít ásár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]6 08.06.

4



4./ Polgárőr E gyes üI et elszdmol ása
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármesíet

kiss Jdnos Norbert polgárnester: A polgárőr Egyesüleí egl előző ülésre benyúitotta az
elszámoldsát, ami elJ'ogadását 0 testület elnapolta, hátha sikeral az elnök úrral megbeszélni
ClZt. EZ nem valósult meg, Berei Gáborrul minden megbeszélésük kudarcba.flttladt. Véleménya
és javaslala, hogy amíg nem lesz új egllesület, és új vezetőség, addig senunílyen támogaíást ne
adjanak a Polgárőr Egyesületnek. Összegyüjtatrc az aldít,ásokat, gyűlést kell összehívni és le
kell váltani az elnökót, A beszámolót nem javasolja elfogadni.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestüleíe 4 igen szavazatlal, lartózkodás és
ellenszavazat nélktil meghozta az alábbi határozalol

44/20 I 6.(V. 1 l. ) haíározat

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselő+estü]ete
úgl dant. hogl a SomlószőIősi Onkónte.r Polgárőr
Eg,,esüIet 20]6.02,01. napján benyújtott beszámolóját a
2015. évi támogatás felhasználósról nem fogadia el. A
képviselő+estület felkéri a Berei Gábor elnöknt új
b e s z ámo l ó b e nyúj t d s ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő:2016,06.30.

5./ Vegles üglek
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert po lgármester

5.1./Adósságkonszolitlációban részt nem vett telepüIések íőmogatúsa

Kiss lános Norberí polgármester: Elmondja, hogl megjelent a BM rendelet az
adósságkonszolidációban részt nem |ett települések lámogatására kiírt pályázat. Ismerteti cl
pályázati feltételeket. Elmondja, hog a főbb feladata a zrínyi utca as4altozása lenne, de
szülrséges lenne az Arany János utca aszíaltozása is, erre majd még visszatérnek . Árajánlatok
bekérése folyamatban van a madmális forrás }0 millió forint kihasználásával, önerő nélkal.
Javasolja, a pályázatot az a) pont - a települési belterületi út,híd vagl járda építésére,
fe lúj ítás ára, karbantartására adj a b e az önkormányzat.

Kiss lános Norhert poIgármester: Kéri, aki jaiaslatával eg,tetért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselőlestülete 4 igen szayazattal, tartizkodás és
eIIenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4 5/2016.(VI I. ) hatőrozoí

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képvíselőlestülete
úgl dönt, hogy benyújtja pályázatát az
adósságkonszolidációban részt nem yett települései
ö nko r m ányz at o k fej l e s z t é s e i n e k t ámo gat ás ár a pályáz at i
kiírás a) pontja alcélro - a íelepülési belterületi út,híd
vagl járda építésére, felújítására,karbantartására -
Somlószőlős Zrínyi J. utca felújítására maximum 10 millió
forint összegre ,



A képviselőlestület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásra, szükséges nyilatkozatok megtételae.
Felelős: Kiss János Norbert polgármesíer
Határidő: ,folyamatos

5/2. Közművelődési érdekeltségnövelő ptíIyázaí

Kiss János Nolbert polgármester: Elmondja, hog a kazeljollőben kerül kiírásra a
közművelődési Erdekeltségnövelő pályázat, amelyel közművelődési intézmények műszaki
technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárgyainak beszerzésére, épülel
karbantartásra, felújításra lehet fordítani. A tavalyi paraméterek alapján a támogarás
maximális mértéke a vállalt ónrész 9 szerese, minin.úlis mértéke 100 e Ft. Javasolja, hogl a
pályázat a kultúrház belső felújítására kerüljan beadásra, 2 millió forinn"a, melyhez a
pályázat önefeie plusz 300 e Fl legten,

A képviselő+estület a jaraslattal egletért.

Kiss János Norberí oolgármester: Kéri, aki javaslatával egletért, kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 1 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazal nélkül meghozta az alábbi határozatot;

46/2016,( V.l1. ) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzal Képviselőlestülete
úgl dant, hogy benyújtja pályázatát a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra meglévő (Somlószőlős,
Kossuth u. 102.) kazművelődési intézmény, kt;zasségi
szintér fejleszíésére az alábbiak szerint:
pályázott összeg: 2.000.000,-Ft ,

önerő: 300.00,-Ft ,

mindósszesen: 2. 3 00. 000, -FT
Az önerőt a 20] 6. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselőlestület felhatalmazza az polgármestert a
pályózat benyújtására, a szülrséges nyilatkozatok
me8téteIéfe.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

5. 3,/Ö n k o rmány zati fe l ad at o k fej les zí és e p á Iy á1at

Kis-s János Norbert polgármester: Ismerteti a pályázatot, afejlesztési célokat, elmondja, fulgl
mik az épílési engedély köteles tevékenységeket. A pályázathoz jogerős építési engedély
szükséges, nem elég, ha csak be van adva az építési engedély iránti kérelem, vagl ohóber 5,,
ig megszerzésre kerül. Mindenképpen építési engedélymentes pályázatot kell beadni, mert a
beadási határidő június 2-a. Tavalyi évben a védőnői szolgálat épületének felúiítására lett
beadva pályázat, de erre most nem lehet. A posta és a kisiskola épület íelújítását látná
szükségesnek, de a kisiskolánál építési engedély köteles munka lenne, a posta pedig átköttözik
valószínűleg a Takarékszövetkezet épületében, de ennek ellenére lenne egy szép épület a posta
helyén.



Rendes _ somlai Eszter alieq,ző: Ebben a pátyázati kiírásban is lehet bellerületi utakra és
járdákra pályázni, 15 nlillió forint ósszegben. Azokra a ,járdákra lehel pályázni, amelyek
nincsenek benn a Starl programban.

Baloglt Tamús: Véleménye szerint ,járdáh,a pályázzanak, az látványos lenne a faluban és
nag,lon hiányolják is, hopy nincs járda.

Kis§ Jtjltos Norberí alDolgármester: Javasolja, hog,, a járda felújításra aclják be a pályázatot } 5
millíó.forint összegben. kéri, hogl aki a javaslatúval eglletért, ké-zíennlartússal jelezze.

somlószőlős onkormányzat képviselőlestülete 1 igen szavazattal - ellenszayazat és
íarlózkodás nélkül meghozla az alábbi határozalot;

472016. ( V.l1.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat kepviselő-tesíülete úgl
dönt, hogl benyújtja pályázatát az önkornúnyzati
.feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c)
alcélra - be]területi utakjárdák,hidak felújítása a
köyetkezők szerinl:

igényelt támogatás összege: mcaimum 15 mitlió forint,
önerő: igényelt támogalási összeg l5 96 -a

A Képviselő - testüIeí az önerőt a 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására,
szüksé ge s nyil atkozatok me gtételé re.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2016.06,02.

5.4./ Rendezési íervmódosííás

Kiss János Norbert polgórmester: Ismerteti az előíerjesztést, valaminí a határozati
j avas latokat, keri annak elfogadás át.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

somlósző]ős Önkormányzat képlliselő-testülete 4 igen szayazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélktil meghozta az alábbi határozatot:

48/2016. M l1.) határozata

Somlószőlős község Ónkormányzat kepviselő+estülete támogatja
a íelepülésrendezési eszközök módosítását az alábbi területeken:
- Különleges terület mezőgazdasági üzemi terület kijelölése
Somlószőlős belterületének keletí határában, a 81107 j.
Somlóvecse bekötő út mellett, az eg*ori sportpálya területén
(}81/16 hrsz).
- Somlószőlős belterületének déli határában, a 81l1 j,
összekötő úl nyugati részén fekvő 653/8 hrsz-ú terüleíen
különleges terület turisztikai terület kijetölése általános
mezőgazdasági íerület - a)epterület hetyin. A 653/8 hrsz-ú
ingatlan a településrendezési eszközök módosítását követően a



szomszédos 653/9 és 653/]0 hrsz-ú ingatlanokkal azonos építési
ölezetbe kerül, ami lehetővé leszi a terület epységes ,fejlesztését.
Képviselőlestület .felkéri a polgárnrcslert. hog,l a tárgli üg,lben
indítsa meg a településrendezési eszközök módosílását a
íelepülésfejleszté si koncepcióról, az integrólt településfejle szté s i
stralégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az
egyes településrendezési sajótos _jogintéznúnyeh.ől szóló
311/20]2. (XLB.) Kormányrendelet 37 § 0)-0 bekezdés
szerinti előzeles tájékoztató levél kiküldésével.
Felelős: Kiss János Norbert polgárnester
Határidő: Jblyanlatos

somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete 1 igen szavazattal , ellenszayazal és
lurtózkodús nélkül mcghozta az alábbi hatarozatot;

49/2016, (V, I1.) hatdrozaía

Somlószőlős község Ónkormányzatának képviselő-testülete a
község telepalésrendezésí eszközeinek módosításáról dantatt
]06/2015. (XI 24.) és 18/2016. (V 11.) számú képliselő-
testüleli határozatával.
Somlószőlős község Ónkormónyzatának Képviselő+estülete a
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a
folyamatban lévő eljárással kapcsolatban elhatározza, hogl az
egles tervek, illeíve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005, (L11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.
rendelet) meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését - a
várható módosítások környezetre glakorolt elenyésző hatása
miatt a Korm. rendelet 3. §-a által adott felhata]mazás alapjón -
Somlószőlős településrendezési eszközeinek módosítása míatt
nem igényli. A településrendezési eszkózök módosítása során a
helyben szol<isos módon biztosítja az Ónkormányzat a
településrendezési eszközök dokumentációjának me gtekintését.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: _folyamatos

5. 5/ Néwiselési engedély
Előterjes6tő: Kbs János Norbert polgdrmester'

Kiss lános Norbert polgármester: Megatakult a ,, Somlószőlősért Eglesülel", amely civil
szervezel. A megalakuláshoz a képviselőlestületnek engedélyezni kell, hogl a somlószőlős
nevet viseljék.

Balogh Tamds: Nem látja akadályát az eg/esület létrehozásának, csak a testületet
elfelejteíték erről tójékoztatni. Neki is és naglon sok embernek szemet szúrt, hogl az
önkormányzat pénzéből kifizetik az ügnédi díjat, egyéb köhséget, csakhogl legen mégy eg,,
eg,lesület, ez neki furcsa. Ennek ellenére a néwiselés engedélyezését támogatja.

Kiss János Norbert poleármester: Kéri, hogl aki a Somlószőlősért Eglesület a Somlószőlős
nevet vis e lj e, kézfe nntartáss al j el ezze.



somlószőlős onkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazatíal ] tartózkodással
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot;

50/2016. ( V.ll.) hatdrozaí

Somlószőlős Onkormányzatának Képviselőlestülete úgl
dönt, hogl hozzáiárul ahhoz, hogy a megalakuló
' 'Somlószőlősért Egyesület " ezen a néven bejepglzésre
kerülhessen. Névhasználatát működósi ideje alalt
engedélyezi.
Á Képviselő-testület .felhatalmazza a polgárntestert a
szüks é ge s nyilatkoza t ok al áírás ór a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Haíáridő: folyamatos

A testület részéről hozzászólás nem történt.

Kiss Jónos Norberí polgórmester: Kéri, hogl akí javaslatával eg)etért,
: ^l ---^

somlószőlős onkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal , ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil meghozta az alábbi határozatot:

5l/20l6. ( Vl I.) hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő - testülete a
Somlószőlősi Napköziotthonos óvoda

]./ 2015/2016, nevelési év 2016. évi nyári zárva nyitva
lartásának t az alábbiak szerint határozztl

20I6, nyári zárva íartási idő nyitási idő
20]6. 07, 28 lol 2016. 08. 31-is 20] 6.09.0] ,

kézfenntartással

A zárva tartási idő alax
karb antar tási, naglt akarít ás i

kell elvegezni a szükséges festési,
munlcálatokat .

2./ 2016/2075. nevelési éyben az óvoda heti és éves nyitvatartási
ét az alábbiak szerint állapítia

nap reggeli nyitás
időpontj a

délutáni zárás
időpontja

napi nyiíva-
tarlási idő

(óra)
hétfő 6.20 16.20 10
kedd 6.20 16.20 10
szerda 6.20 16.20 10
csütörtök 6.20 16.20 ]0
pénlek 6.20 ] 6.20 10
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5, 7/O v o d a i nv in a-í a rt ds ró l

Kiss János Norbert lolgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület felaclta az Óvodai
nyitvaíartási rend meghatározása, melyet javasolja az előző évekhez hasonlóan meghozni,
vaP5tis a nYiÚa tartáS naponta 6,20-tól l6.2)-ig van, nevelésí szüneteke az iskolai szünetekkel
összhangban november 2-1., december 22-ianuár2, áprilís 13- 18 napokon. Nyári nyina mrtás
a karbantartási feladtok elvégzésére júlíus 2B- auguszlus 3 1-ig szünetelien.



3./ Somlószőlős Község Onkormányzatának Képviselőtestülete
meghatározza, hogl a Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda
20] 6/2017. nevelési évben az iskolai
a) őszi szünet 20]6, november 2-1ől 2()16. november {-ig
hl tcli szünct 20lő. dccenber 22-tol 20l-.január 2-ig
c) íavaszi szünet 2016 április ]3-tol 2t)16. április }8-ig
idején zárva tart, összesen l4 munkanap erejéíg.

1./ 2016/2017, nevelési év 20]7. évi nyári zárva es nyirva
laríásának ét az alábbiak szeriní határozza

2017. nyári zárva tartási idő nvitá.si idő
2017. 07. 31 -tol 2016.08. 3l-ig 20]7.09.01.

A képviselőlestület felkéri a polgármestert, hog,- hirdetményt tegyen
közzé az óvoda nyina furtásántlk rendjéről.
FeleIős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20l6. június }0.

5.7/Műfüves pálva pálvdzat

Kiss Jdnos Norberí polgármester: Elmondja, hogl a 653/5-6 hrsz-ú somlószőlősi
sportpályát műfiives pályaként kell használni 15 évig, ismerteti a pályázatoí. A pályózat 10
milliós, 12 millió forínt önrésze van, ezt nem kell most kifizetni, csak nyilatkozni kell, hogl ez
az összeg rendelkezésre áll az önkormányzatnál. A pályázotot az önkormányzat adhatja be.

A testület részéről hozzászólás nem történt,

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egletért, kézfenntartással

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestüIete 4 igen szavazattal - ellenszayazaí és
tartózkodás nélkal meghozta az alábbi határozalot:

52/2016. ( Z11.) halározat

Somlószőlős Ónkormányzatának Képviselőlesíülete úg)
dant, hogy benyújtja pályázatát az MLSZ Országos
Pályaépítési Programj ához kapcsolódóan a somlószőlősi
653/5 hrsz-ú területen kisméretű műflives pálya
létes ítésére az alúbbiak szerinit:

pályázott összeg : 38.416.230,-Ft
anerő:11.521,869.-Ft
mindösszesen: 49, 94 1. 099, -Ft

A képviselőlestületül vállalja az önerő biztosítását tl
2016. évi lu;ltségvetése terhére, mely egl összegben az
önkormányzat r endelkezé s ére áll.
A Képviselő+estület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásra, a szükséges nyilatkozatok,
szerződé s e k alá ír ásár a.

Felelős: Kiss János Norbert polgáruester
Határidő: folyamatos
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5. 8/Óvo.ta fetúilíás Dótvózata

Kiss lónos Norbert oolpármester: Ismerteti, hogl janui,rban döntöttek m egészségügli
alapellótás infrastruldurális fejlesztése pólylzat benyijtáslrlól, melytek mo§t ismerteti a
k)ltségvetését az előterjesztés alapján Szükséges még energetikai tanúsínány elkeszítése,
melyre szeretné felkéri Szabó Ddniel-t mivel ő vett részt ezidáig is a pályázat előkeszítésében
Iő5 e Ft lenne ennek a díja. Á pólyázatíró ICON Hungary KS. részeréről Mrés volt , hogt
jelaljék meg határozatban hogl a polgármester egtedül pilyazat alóírására.
Javas o lj a az e lhangzottak hatór ozatba foglalásót.

A testület részéről hozzaszólás nem történt.

Kiss Jónos Norbert poleátmestet: Kéri, hogl aki javaslatdval egletért, kezfemtartóxal
jelezze.
Somlószőlős Ónlarmányzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózlrodlis nelh;l meghozta az alábbi határozatot:

§j/2016. ( lLIlJ halírozat

Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő az 512016.
(L28.) szimti hgfuirozatában üntöít a TOP-4,1.I-15 ,,

Egazségüg|i alapellátós infrastrulrturális fejlesztése
pálydaat benyújtásóról Egészségugli alapellátós
infrastruhurális fejlesztése a somló-heg,, kibúruil címmel.
A pólyízat benyújtásához szülrséges műszaki
dokumenlició és energetikai taruisítvótty elkeszítésével
megbízm Szabó Dániel egléni vóllalkazót (szél,chely:

Sümeg, Bem u. 9., aüszám: 664547I9-I-39) I65.000,-Ft
összegben,
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
gilyázat betyijtásra, aláírásóra, a szükséges
nyilatkozatolí, szerződé sek alóírós ára.
Felelős: Kiss Jónos Norbert polgármester
Haniridő: folyamatos

Kiss János Norbert polgí,rmester a kepviselő-testúlet nyilvános ülését l I óra 30 perclar
berelícsztette.

/|-4-,

Iffss Jónos

,rZ_,'_"-,

Rendes - Somlai Eszler
aljegttőpotgátnesler
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