Szám: Ssz/ 74-1/2016.

Jegvzőkönvv
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestületének
kezdettel megtartott nyilvános , rendkívüli üléséről.

2016.

január 22-én ]0 órai

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgaló

Jelen vannak:

Norbert
Róbert

Kiss János
Somog1,,i

Kató Dénes,
Balogh Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tiborné j e glzőkönyvvezető

Távolmaradt : Vida Szabolcs képviselő,

Lakosság részéről: 0 fő

Kks János Norbert poleármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogl az 5 testületi
tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ülés összehívását a

kpt ügybeli sürgős dantési lalnyszer indokolta. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózkodás nélkUl - az alóbbi napirendetfogadja el:

*

ellenszavazat és

NAPIREND
]./ Somlószőlős Ókológiai Szociális

Szövetkezet támogatása
El őterj e s ztő : Kis s Jáno s Norb ert polgárme ster
2. / Ov o da fe nnt ar t ás ár ól
Előterj e sztő : Kis s János Norb ert pol gárme ster

NAPIREND

rÁnevllzísl

1./ S omlószűős Ökológiai Szociálís Szövetkezet ttímogatúsa
Előterj es zíő: Kíss Júnos Norbert polgdrmester

kíss Júnos Norbert polgármester: Elmondja, hog,,a szövetkezet likviditási gondokkal h)zd az
elnök Kiss JÓzsefné elmondása alapján, ki kerelmét ezúton - mivel az önkormányzat is
alapító tag - tolmácsolja. Ugl gondolja kötelességük segíteni a fennmaradást. A munlrahelyek
megőrzése és a pályázati feltételeke teljesítés érdekébenkeri támogassák a szövetkezetet a
kérelemben megjelölt módon ].5 millió forinttal mint visszafizetendő támogatás (t
megállapodás tervezet alapján. Az Önkormányzat a Szövetkezet létrehozáskor célkénttűzte ki
a szövetkezet támogatását, segítésétalapfeladatai ellátásában, mivel annak
munkahelyteremtŐ, értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzéseaz egész kazség érdeke.

kérdés,hozzászólás nem volt.
Kiss Júnos Norbert polgórmester: Javasolja
alapján.

a

Szövetkezet támogatását

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot:

a

felvázolt feltételek

igen szavazattal

ellenszavazat és

1/2016. (I. 22.) határozat

Somlószőlős Kazség Ónkormányzata Önfulrmányzat
Képviselő-testülete a Somlószőlősi Ókológiai Szociális
Szövetkezet (székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. ]64.,
adószám: 2467 ]725-]-] 9, képviselője: Kiss Józsefné
elnök) részérea 20]6. évi biztonságos műlúdtetésecélból
1.500.000,-Ft azaz eg/millió-ötszázezer forint összegű
visszatérítendő támogatás nyújt.
Az Önkormányzat áttal nyújtott knmatmentes támogatást a
szövetkezet két arcmben fizeti vissza. Az L ütemben 20]6.
06. 3l-ig 750 e Ft-ot, a II. ütemben 20]6. 12. 3l-ig 750 e
Ft-ot utal vissza az Önkormányzatának kalrcégvetési
bankszámlájára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
me gáll apo dás aláírás ár a.
Határidő: 20]6,01.25
Felelős: Kiss János Norbert polgármester

2./ Óvoda fenntartás

úról

Előterj esztő: Kíss Júnos Norbert polgármester

I{is§ János Norbert oolgdrmester: Elmondja, hog,, az óvod análló fenntartása eléggé
kaltséges. Már a 2015, év elején is szóba került a somlóvásárhelyi intézményhuiita
csatlakozás fenntartási és intézmérytvezetői tekintetben is, mivel nincs megfelelő képesítésea
jelenlegi Óvodavezető asszonynak. Akkor a remélt jobb pályázatt
feítűelek miatt nem
dantottek a csatlakozásról, a pályázatok azonban nem igazolták ezen
fei:ltevésüket, mivel csak
konlcrét bővítésreírták ki azokat. Pályázni,ígl nem tudtak a 20]5 év folyamán, amelyet
benyújtottak az pedig nem nyert. Javasolja fejezzék ki csatlakozási szándékukat a
Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó Társulás felé, Óvodájuk íg,,
tagóvodává válna a 2016 / 20]7 nevelési éwel. A ddntésről értesítika Társulást, így mig
időben tudnak a fenntartó önkormányzatok dönteni befogaddsuk felől. Mindkét
féliek lei
idej e az fe lkés zül

és r e.

kérdés,hozzászólás nem volt.
Kiss Jdnos Norlert polgármester: Javasolja az imént elhangzottak atapjón

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélbtil - meghozta az alábbi határozatot:

a

csatlakozást.

igen szavazattal ellenszavazat

2/2016. (I. 22. I h,atározat

Somlószőlős Kazség Önkormónyzat Képviselő-testülete
tig,, dönt, hogy kifejezi csatlakozási szándékát a

és

Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és

Feladatellátó Társulás-hoz óvodájával,

tagintézménnyel.
A képviselő+estület felhatalmazza

mint

a polgármestert a
szükségelés nyilatkozok megtételére, megállapodások

aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester,
Határidő: folyamatos

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános rendkívüli Ulésétl0 óra 20
perckor berekesztette.
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Rendes - Somlai-*,-Eszter
aljegyző

kiss Jtínos riőitnrt
poIgúrmester

J

