
Szam: 87-4/2014.

JesV zo ko n y v

Kesziilt: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 2014. mar dm 4-en 17.30 oral
kezdettel megtartott nyilvdnos uleserol.

Ules helye: Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati Hivatal
Somloszolosi Kir en deltseg 8483 Somloszolos, Kossuth u. 164.

Jelen vannak: Bodnar Gyorgy polgdrmester
Balogh Tamds alpolgarmester

Egyed Sdndor kepviselok

Harczi Livia helyettes aljegyzo
Sarkadi Tiborne jegyzokonyvvezeto

Tavolmaraddsdt be/elentette: Somogyi Robert
Takctcs Ferenc kepviselok

Az tilesen 1 fo erdeklodo jelent meg.

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Udvozli a megjelcnteket. Megdllapitja, hogy az 5 fo test til el i
tagbol 3 fo megjelenl, az Ules hatdrozatkepes, azt megnyitja.
Jegyzokonyv hitelesitonek Balogh Tamds es Egyed Sdndor kepviselot javasolja kijelolni.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal ellenszavazat es
tartozkodds nelkul - Balogh Tamds es Egyed Sdndor kepviselot Jegyzokonyv hitelesitonek
kijeloli.

Javaslatot tesz az tiles napirendjere.
Megkerdezi, kinek van mas javaslata a napirendiponlokkal kapcsolatban?
Nem volt.

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Keri. hogy aki a napirendi ponlokkal egyetert, kezfenntartdssal
jelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal ellenszavazat es
tartozkodds nelkul - az aldbbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

I./ Adossdgkonszoliddddban reszt nem vett telepulesek fejlesztesi tdmogatdsi igenyenek
benyiijtdsa.
Eloterjeszto: Bodnar Gyorgy polgdrmester

2 ./ Az Onkormdnyzat erdekellsegndvelo tdmogatdsdnak igenybevetele.
Eloterjeszto: Bodnar Gyorgy polgdrmester



3./A nemzeli ertekekes hungaricumok tdmogatdsdra kiirtpdlydzat benyujtdsa. Somloszolos
helyi ertektdr bizottsdg szervezeti es miikodesi szabdlyzata
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

4./A Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg tagjainkfelulvizsgdlata (potldsa), valamint a
Szavazatszamlalo Bizottsdg tagjaink meg\>dlasztdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

5./ Vegyes ugyek
- Somlo-Kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulds reszere torteno dijfizetesek 2014. evre

(tagdij, belso ellenorzes, csalddsegito es gyermekjoleti feladatelldtds, kozponti hdziorvosi
ugyelet)

- Szdmitogep pdlydzal benyujtds
- Somloi Napok megrendezese
- Martins 15-i iinnepseg megtartdsa
- harangldb epites
- konyha bovitese
- zart tiles tartasa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

NAPIREND TARGYALASA

I./ Adossdgkonszoliddcioban reszt nem vett lelepulesek fejlesztesi tdmoga/dsi igenyenek
benyujtdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorgy polgdrmester: Elmondja, hogy megjelent a 10/2014. (II. 19) BM rendelet az
adossdgkonszoliddcioban reszt nem vett telepiilesek tdmogatdsdrol. Azon onkormdnyzatokat
tdmogatja a Konndny, amely onkormdnyzatoknak nem volt adossdga. A tdrnogatds
lakossdgardnyos. Somloszolos az 501 es az 1000 fo lakossdgszdm kozotti telepiiles koze esik,
igy JO mi I Ho forint a tdmogatds. Ismerteti az eloterjesztest, a pdlydzal7 lehetosegeket. A
pdlydzati lehetosegek kozul a dc) pontol. a kulturdlis tevekenyseget javasolja megjeldlni. a
konyvtdr ablakcserejet, energia megtakaritds miatl hoszigetelt ablakokra, valamint a Petqfi
utcafelujitdsdt.

Keri a teslulet velemenyet, javaslatdt.

Harc-.i Li via helvettes aUeqvzo: Koszoni, miutdn ismert a fejleszteni kivdnt teriilet. ugy a
jogszabdlybol idezi a hivalkozdsi szakaszokat, inert az eloterjesztes hatdrozati javaslatdban
meg nem volt ismert. ezert nem szerepeltette.
Tdmogatds nyujthato az a) a telepules belteriileten ut, hid vagy jar da epilesere, felujitdsdra,
karbantarldsdra, valamint a d) olyan onkormdnyzati tulajdonban leva eptilet felujitdsdra,
fejlesztesere, energetikai korszerusitesere, amely dc) kulturdlis tevekenyseget szolgdl.

A kepviselo-testulet a tdmogatdsi igeny benyiijtdsdval egyetert.

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatol: Somloszolos Kozseg



Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy az adossdgkonszoliddcioban reszt nem
veil telepulesi onkormdnyzatokfejlesztesi tdmogatdsdrol szolo 10/2014. (11.19.) BMrendelet
(tovdbbiakban: BMrendelet) alapjdn tamogatasi kerelmet nyujt be az ebr42 informdcios
rendszeren keresztul 10.000.000 - Ft vissza nem teritendo tamogatasi osszegre, valamint a
BMrendelet 2.§. (1) bekezdes a) es dc) pontjaiban meghatdrozott tamogatasi celra. A
Kepviselo-testulet az onkormdnyzati tulajdonon a tdmogatdshoz kapcsolofejlesztest tervezoi
kdltseg\'etes, drajdnlat alapjdn az aldbbiak szerint haldr.ozza meg:
I. Pctqfiutcafclujitasa bekemtisiosszege: 9.460.250,- Ft, 2. Krinyvtar ablakcsersje
hoszigetelt ablakokra 539. 750.- Ft. A Kepviselo-testiiletfelkeri a polgdrmester I, hogy a
tamogatasi kerelmet nyujt sa be a BM rendeletben foglaltaknak megfeleloen a Magyar
Allamkincstdr Veszprem Megyei Igazgatosdgdhoz, valamint felhatalmazza a tamogatasi
szerzodes aldirdsdra. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester Hatdrido: 2014. mdrcius 6.
(16:00 ora) - ebr42 rendszerben torteno rogzites, 2014. mdrcius 7. -postdra adds

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal ellenszavazal es
tartozkodds nelkiil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

22/2014. (Ill 4.) hatdrozat

Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy dont,
hogy az adossdgkonszoliddcioban reszt nem vett telepulesi
onkormdnyzatokfejlesztesi tdmogatdsdrol szolo 10/2014. (11.19.) BM
rendelet (Tovdbbiakban: BMrendelet) alapjdn tdmogatdsi kerelmet
nyujt be az ebr42 informdcios rendszeren keresztul 10.000.000 - Ft
vissza nem teritendo tdmogatdsi osszegre, valamint a BM rendelet 2.§.
(1) bekezdes a) es dc) pontjaiban meghatdrozott tdmogatdsi celra.

A Kepviselo-testulet az onkormdnyzati tulajdonon a tdmogatdshoz
kapcsolo fejlesztest a tervezoi kdltsegvetes, drajdnlat alapjdn az
aldbbiak szerint hatdrozza meg:
1. Petofi utca felujitdsa bekerulesi osszege: 9.460.250,- Ft,
2. Konyvtdr ablakcsereje hoszigetelt ablakokra 539. 750.- Ft.

A Kepviselo-testulet felkeri a polgdrmeslert, hogy a tdmogatdsi kerelmet
nyujtsa be a BM rendeletben foglaltaknak megfeleloen a Mag)>ar
Allamkincstdr Veszprem Megyei Igazgatosdgdhoz, valamint
felhatalmazza a tdmogatdsi szerzodes aldirdsdra.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. mdrcius 6. (16:00 ora) - ebr42 rendszerben torteno

rogzites, 2014. mdrcius 7. - posldra adds

2 ./Az Onkormdnyzat erdekeltsegnovelo tdmogatdsdnak igenybevdtele.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Javasolja az erdekeltsegnovelo tdmogatds benyujtdsdt,
amelyet a Konyvtdrra szeretne, illetve Javasolja felhaszndlni.
A pdlydzat kiirdsdnak megfeleloen a muvelodesi hdzunk szinterenek, nagytermenek teljes
160 m2 nagysdgu padozatdnak felujitdsa tortenne meg, inert elhaszndlodott es a kullurdlis



tevekenyseghez nem megfelelo. Ezdltal a muanyag padloburkolat csereje tortenne meg
jdrolapra. Ez afelujitds (cmyag is munkadij) tervezett bekerulesi koltsege 960 e/Ft, mdyhez
2014. evben a szukseges onresz merteke 500.000,- Ft, amelyet az Onkonndnyzal koltsegvetesi
keretebol, a tartalekbol kell biztositani.
A konyvtdrnak szuksege lenne szfnes nyomtatora, scannelore is. de ezt mas pdlydzatbol is
lehetne igenyelni.

Kcri a tcstulct velcmenyet, javasldtat.

Balogfi Tamc'ts alpolsdrmester: A pdlydzat benyujtdsdval illefve az 500 e/Ft oner6
biztositcisdval egyetert.
Elmondja, hogy szines nyomtatoba patron eleg sokba kerul, vigydzni kell a haszndlattal.

Bodndr Gyorsv yolgarmester: Javasolja, hogy a 2014. evi kollsegvelesben 500 e/Ft keritljdn
dtcsoportositdsra, elkiilonitesre a tdmogatdsi igeny felhaszndldsdhoz.
Ismerteli a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-
testiilete ugy dont hogy a konyvtdri es kozmuvelodesi erdekellsegnoveld tdmogatds,
valaminl a rnuzedlis intezmenyek szakmai tdmogatdsdnak 2014. evi szabdlyairol szolo
9/2014. (II. 3) EMMI rendelet alapjdn tdmogatdsi igenyl nyujt be Somloszolos. Kossuth u.
102. szdm alatt leva miivelodesi hdz szinlerenek felujitdsa celjdbdl a padloburkolat
cserejehez. A Kepviselo-testulet az 1. pontban megjelolt celra Somloszolos Kozseg
Onkormdnyzata 2014. evi koltsegvetesi rendeleteben a tartalek terhere biztositja azzal, hogy
a 082092 Kozmiivelodds- hagyomdnyos kulturdlis ertekek gondozdsa szakfdadat elnevezesu
k6ltseg\>etesii sorra 500.000.- Ft sajdt forrdst csoporlositson at.
A kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat vegrehajtasaval kapcsolatban a
szukseges intezkedeseket tegye meg, valamint az ebr42 informacios rendszeren keresztiil es
papir alapon a Magyar Allamkincstar teruleti szervehez a palyazatot nyujtsa be.
Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester Hatarido: 2014. marcius 26.

Keri, hogy aki a javaslaltal egyetert, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal ellenszavazal es
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

23/2014. (HI. 4.) hatarozat
1.) Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete

ugy dont, hogy a konyvtari es kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo
tamogatas, valamint a muzealis intezmenyek szakmai
tamogatasanak 2014. evi szabalyairol szolo 9/2014. (II. 3)
EMMI rendelet alapjan tamogatasi igenyt nyujt be
Somloszolos, Kossuth u. 102. s/,am alatt Icvo miivelodesi haz
szinterenek felujitasa celjabol, a padloburkolat cserejehez.

2.) A Kepviselo-testulet az 1. pontban megjelolt celra Somloszolos
Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesi rendeleteben a
tartalek terhere biztositja azzal, hogy a 082092 Kozmiivelodes-
hagyomanyos kulturalis ertekek gondozasa szakfeladat
elnevezesu koltsegvetesii sorra 500.000,- Ft sajat forrast
csoportositson at.

3.) A kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat
vegrehajtasaval kapcsolatban a szukseges intezkedeseket tegye
meg, valamint az ebr42 informacios rendszeren keresztiil es



papir alapon a Magyar Allamkincstar teriileti szervehez a
palyazatot nyujtsa be.

Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Hatarido: 2014. marcius 26.

3./A nemzeti ertekek es liungaricumok tamogatasara kiirt paly ami benyujtdsa. Somldsidlos
helyi ertektdr bizottsdg szervezeti es miikodesi szabdlyzata
Eloterjeszto: Bodnar Gyorgy polgarmester

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Elmondja, hogy a palyazatot a Videkfejlesztesi Miniszterium
irta ki, a tdmogatds osszege minimum 500 e Ft, maximum 3 millid forint. A beaddsi hatdrido
2014. marcius 10-e. A pdlydzat tdmogatdsa es forrdsa osszesen 144 millio forint. A
tdmogatdst kiadvanyra lehetne felhaszndlni. Nyomddtol kerl drajdnlatot, ami szerint 500
pelddny jonne ki az 500 e Ft-bol szerkesztve, nyomdai koltseggel. Herenden konferencidn velt
reszt, ahol elhangzott, hogy azl kellene meg/elolni a pdlydzatban, hogy a pdlydzati osszegel
le lehet kerni elolegben es 2015. janudr 15-ig kell elszdmolni. Ugy gondolta, hogy
megszolitani a somloszolosi kozepiskolds fiatalokat es eg)' ertekor csapatol szervezne veluk.
Ok lennenek, akik felkutalndk azokat a helyeket, erlekeket, historidkat, amelyeket idosektol
tudndnak osszegyujleni es ezek kerulnenek a kiadvdnyba, fotoval egyutt. Igy lenne egy
kiadvdny, amit az ideldtogatok meg tudndnak vdsdrolni, illelve ajdndekba is tudndnak adni.
Hagyndnak maguk utdn egy olyan kulturdlis erteket, amelyet o'rizni is kellene.
A palyazatot elkeszitik onero nem sziikseges hozzd.

Balogh Tamas alpolsdrmester: Neki aggdlyai vannak a kozepiskoldsokkal kapcsolatban.

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Ki°yuitik a kozepiskoldsokat, es osszehivja oket egy
elbeszelgetesre, biztosan van, aki szeret kozulukpl. fotozni.

Egyed Sdndor: A konyvtdrban kell nehdny pelddnyt tartani, hogy hozzdferheto legyen.

Bodnar Gyb'rgy polsdrmester: Keri a testulet velemenyet, javaslatdt.

Mas javaslat nem volt. A kepviselo-testulet a javaslattal egyetert.

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatol, mely szerinl Somloszolos
Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy dont. hogy pdlydzatol nyujt be a nemzeti eriekek es
hungarikumok gymjtesenek, megismertelesenek, megorzesenek es gondozdsdnak
tamogatasara kiirt 2014. evi pdlydzat kiadvdnyok megalkoldsa, szerkesztese,
osszedllitdsdra, kiaddsa tdmogatdsi ce/ra. A. tdmogatds 100 %, onero igenye nines. A
kepviselo-testulet az 500 pelddnyszdmos kiadvdny elkeszitesehez egy helyi ertekor csapatot
szervez - - elsosorban kozepiskolds fiatalokbol -, akik felkutalndk azokat a helyeket.
ertekeket, historidkat. amelyeket idosektol tudndnak osszegyiyteni es ezek kerulnenek a
kiadvdnyba, fotoval egyiitt. A kulturdlis erleket megorzo kiadvdny az ideldlogald tiiristdk,
vendegek es helybeliek szdmdra lesz ertek. Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Haldrido: 2014. marcius 10.

Keri. hog)' aki a hatdrozati javaslatot elfogadja, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazaltal ellenszava-at es
tartozkodds nelkiil - meghozta az aldbbi hatdrozatol:



24/2014. (HI. 4.) hatdrozat

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy pdlydzatot
nyiijt be a nemzeti ertekek es hungarikumok gyujtesenek,
megismerfetesenek, megorzesenek es gondozdsdnak tdmogatdsdra kiirt
2014. cvi pdlyazat kiadvanyok megalkntdsa. szerkesztese, OSSzeallitdsa,
kiaddsa lamogatdsi celra. A tdmogatds 100 %, oner 6 igenye nines. A
kepviselo-testiilet az 500 pelddnyszdmos kiadvdny elkeszitesehez egy helyi
ertekor csapalot szervez - elsosorban kozepiskolds fiatalokbol -, akik
felkutatndk azokat a helyeket. ertekeket, historidkat, amelyeket idosektol
tudndnak osszegyujteni es ezek keriilnenek a kiadvdnyba, fotoval egyilll. A
kitltiirdlis ertekel megorzo kiadvdny az ideldtogato turistdk. vendegek es
hclybeliek szdmdra lesz ertek.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. mdrcius 26.

Bodndr Gyorgy polgdrmester: 2013. oktober 10-en megtartott kepviselo-tesluleti illesen a
kepviselo-testiilet 104/2013. (X. 10.) hatdrozatdval letrehozta a telepulesi ertekldrat.
Megvdlasztotta tisztsegviseloit. A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (I) bekezdeseben
eliiirt miikodesi szabdlyzatot az helyi onkormdnyzat kepviselo-testulete hatdrozza meg, a
hatdrozathan pedig azt hatdroztdk, hogy ezt a szabdlyzatot a polgdrmester terjessze a
kepviselo-testulet ele. Ennek afeladatnak eleget (eve terjeszti a kepviselo-testiilet ele
megtdrgyaldsra.
Megjegyzi. hogy az ertektdr elnokenek tiszteletdijat gondolt. fokent akkor, ha nyer a pdlydzat,
melynek okdn jelentosen megnovekedne a feladat. Erre kesobb visszaternek. Most egyenlore
dijazds nem szerepel az SZMSZ-ben. Keri ertsek meg.

Keri, amennyiben kerdes illetve hozzaszolas van a szabdlyzatbanfoglaltakkal kapcsolatban,
tegyek meg.
Nem volt, a kepviselok az anyagot elfogadhatonak tartottak.

Javasolja, a kepviselo-testulet ugy hatdrozzon, hogy a magyar nemzeti ertekek es
hungarikumok gondozdsdrol szolo 114/2013. (IV. 16.) Korm.rendelet 3. § (1) bek alapjdn a
Somloszolosi Telepulesi Ertektdr Bizottsdg Szervezeti es Miikodesi Szabdlyzatdt a hatdrozat
melleklete szerint elfogadja. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester Hatdrido: azonnal

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulele 3 igen szavazattal ellenszavazat es
tartozkodds nelkiil - meghozla az aldhbi haldrozatot:

25/2014. (III.4. ) hatdrozat

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete a magyar nemzeti ertekek
es hungarikumok gondozdsdrol szolo 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.
§ (1) bek alapjdn a Somloszolosi Telepulesi Ertektdr Bizottsdg Szervezeti
es Miikodesi Szabdlyzatdt a hatdrozat melleklete szerint elfogadja.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: azonnal



4./A Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg tagjainkfelulvizsgdlata (potldsa), valamint a
Szavazatszdmldlo Bizottsdg tagjaink megvdlasztdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Harczi Livia helyettes aljesvzo: Elmondja, hogy a 2014 evi orszdggyulesi kepviselo vdlasztds
miatt a Helyi Valax-tasi Biznttsag felulvizSgdldtdt el Ml VegeZW. 2010-beil Q HVB
megvdlaszldsra keriilt, megbizatdsuk a 2014. evi polgdrmester es kepviselo vdlasztdsokra
alakult HVB alakulo iileseig tart. Manddtumuk ervenyes, de felulvizsgdlatuk szukseges, mivel
vannak olyan bizoltsdgi lagok, akik egyeb okok miatt nem tudjdk ezt az idei evi vdlaszldskor
vdllalni. Kato Denes, Horvdth Istvdnne, Zsupdnyi Lajosne nem tudja vdllalni a tisztseget,
viszont szukseges szdmban pottagokat is vdlasztani kell, mert egy fo volt, de koztisztviselo left
Barcza Krisztina, igy pottag nem lephet a lag helyebe, inert nines. A vdlasztdsi bizottsdg
meguresedett tagsdgdnak betoltesere a kepviselo-testulet uj tagokat (3 fo) es pottagokat (2 fo)
kell vdlasztani. Megkereste az itj jelolteket, akik a tisztseget elvdllaljdk.
Inditvdnyozom uj tagkent a Helyi Vdlasztdsi Bizottsdgba Kato Peter, Barczdne Kosa Ilona,
Somlovdri Erzsebet somloszolosi tagokat. A meglevo tagokat Madsz Tiborne, Somogyi
Esztert nem kell itjra vdlasztani.
Inditvdnyozom pottagnak Sdndor Bernadett es Borsosne Hampel Livia somloszolosi
lakosokat.

Ok le is mondtak irdsban?

Bodndr Gyorsv polsarmester: Igen, kertem 6'ket, ha lemondanak tisztsegiikrol, mindenkepen
irdsban jelentsek be a HVI vezetojenek, vagy a HVB elnokenek.

Harczi Livia helyettes aliegyzo: Meg a megbizds utolso honapjaiban is szabdlyosan kell
eljdrni.

Bodndr Gyorgy polsarmester: Javasolja bizottsdgi tagok elfogaddsdra tell inditvdny
megszavazdsdt. Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-
testulete ugy dont, hogy a Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg meguresedett tagsdgdnak
betoltesere a vdlasztdsi eljdrdsrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny 35. § (l)-(2) bekezdese
alapjdn tagiainak az aldbbi szemelyeket vdlaszlja: Kato Peter, Somloszolos, Rakoczi u.
2. Barczdne Kosa Ilona, Somloszolos, Kossuth u. 187., Somlovdri Erzsebet,
Somloszolos, Kossuth u. 119. pottagoknak: Sdndor Bernadett Somloszolos, Kossuth u.
123. es Borsosne Hampel Livia Somloszolos, Arpdd u. 26. szdm alatti lakosokat.
Felkeri a HVI Vczetojct, hogy nevezettek-polgdrmester elott torteno -- eskiitetelerdl
gondoskodjon. Felelos: Harczi Livia HVI vezetd helyettes Hatdrido: 2014. mdrcius 10.

Keri, hogy aki a javaslattal egyetert, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal ellenszavazat es
tartozkodds nelMl - meghozta az aldbbi hatdrozatot:



26/2014. (III. 4.) hatdrozat

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a Helyi
Valasztasi Bizottsag megiiresedett tagsdgdnak betoltesere a valasztasi
eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny 35. ]'§ (l)-(2) bekezdese
alapjan tagjainak az alabbi szemefyeket valasztja:
Kato Peter, Somloszolos, Rdkoczi u. 2.
Barczdne Kosa Ilona, Somloszolos, Kossuth u. 187.,
Somlovdri Erzsebet, Somloszolos, Kossuth u. 119.
pottagoknak: Sdndor Bernadett Somloszolos, Kossuth u. 123. es
Borsosne Hampel Livia Somloszolos, Arpdd u. 26.
szdm alatti lakosokat.

Felkeri a HVI Vezetojet, hogy nevezettek - polgarmester elott torteno
eskutetelerol gondoskodjon.

Felelos: Harczi Livia HVI vezeto helyettes
Hatdrido: 2014. marc ins 10.

Harczi Livia helyettes aUesvzo: A Szavazatszamlalo Bizottsag tag/ait meg kell vdlasztani a
hdrom tag/at es a sziikseges szdmban apottagokat a telepiilesi onkormdnyzat kepviselo-
testulete legkesobb 2014. mdrcius 17-en 16,00 or dig valasztja meg. Kisszolos kozsegben az
eloterjesztes szerinti tagok szemelyet inditvdnyozta a szavazatszamlalo bizottsdgba.
A Szavazatszamlalo Bizottsdgba Javasolja if]. Varga Kdrolyne. Csigi Attildne, Takdcs Sdndor,
pottagnak Illes Ferencne es Vida Zoltanne somloszolosi lakosokat.

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Javasolja a szavazatszamlalo bizottsag tagjainak elfogadasat.
Ismerteti a hatarozati javaslatot: Somloszolos Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont,
hogy a Szavazatszamlalo Bizottsagba a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny
24. § (1) bekezdese alapjan tagjainak: i f j . Varga Karolyne, Csigi Attilane, Takacs Sandorne
es pottagjainak Illes Ferencne es Vida Zoltanne somloszolosi lakosokat valasztja meg. Felkeri
a HVI Vezetojet, hogy nevezettek - polgarmester elott torteno - eskutetelerol gondoskodjon.
Felelos: Harczi Livia HVI vezeto helyettes Hatarido: 2014. marcius 31.

Keri, hogy a javaslattal egyetert, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal - ellenszavazat es
tartozkodds nelkill - mcghozta az alabbi hatdrozatot:

27/2014. (III. 4.) hatdrozat

Somloszolos kozseg kepviselo-testulete a helyi Szavazatszamlalo
Bizottsagba a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny 24. § (1)
bekezdese alapjan tagkent Ifj. Varga Karolynet (lakcim: 8483
Somloszolos, Arany J. u. 21.). Takacs Sandornet (lakcim: 8483
Somloszolos, Kossuth u. 179.), Csigi Attilanet (lakcim: 8483
Somloszolos, Kossuth u. 209.), pottagkent pedig Vida Zoltannet id.



(lakcfm: 8483 Somloszolos, Kossuth u. 21.) es Hies Ferencnct (lakcim:
8483 Somloszolos, Kossuth u. 204.) megvalasztja.
Felkeri a HVI Vezetqjet, hogy nevezettek - polgarmester elott torteno -
eskiitetelerol gondoskodjon.

Felelos: Harczi Livia HVI vezeto helyettes
Hatarido: 2014. marcius 31.

5./ Vegyes iigyek
- Somlo-Kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas reszere torteno dijfizetesek 2014. evre

(tagdij, belso ellenorzes, csalddsegito es gyermekjoleti feladatelldtds, kozponti hdziorvosi
iigyelet)

- Szdmitogep pdlydzat benyujtds
- Somloi Napok megrendezese
- Marcius 15-i tinnepseg megtartdsa
- harangldb epites
- konyha bovitese
- zdrt tiles tartdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgarmester

- Somlo-Kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas reszere torteno dijbefizetesek

Bodndr Gyorgy polsdrmester: A Kislersegi Tdrsulas lekuldte ax onkormdnyzalok
dijfizeteserol szolo tarsuldsi tiles jegyzokonyvi kivonafdt.
Kozoltek a telepules lagdijdl, ami 350 Ft/fo, tavaly 300,- Ft volt. Tchdt 50 Ft az emelkedes,
684 fovel kell szdmolni, az 239. 400 Ft, velemenye szerint ez is elfogadhato.
Dontesi javaslata, hogy a Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete
fogadja el a Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas 2014. evi tagdijdnak 350,-
Ft/lakos osszeget.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal es
tartozkodds nelkul meghozta az aldbbi hatdrozatot:

28/2014. (HI. 4.) hatdrozat

Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy
dont, hogy Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tarsulas 2014. evi
tagdijanak merteket 350.- Ft/lakos osszegben elfogadja.
A kepviselo-testiilet fclkeri a polgarmestcrt, hogy az eves tagdij
osszegenek utalasarol gondoskodjon.

Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Hatarido: 2014. marcius 10.

Bodndr Gyorgy polsdrmester: Az onkormdnyzalok belso ellenorzesi feladataival a kistersegi
tdrsulds a Tompe es Tdrsa Kft-t bizta meg, amely immka elvegzesert tavaly is es most is 60 e
Ft -of kernek, amit elfogadhatonak tart. Somloszolos eseteben az onkormdnyzat miatt
60.000. - Iwzidjdruldsljelent.



Javasolja, hogy a kepviselo-testiilet fogadja el a Tdrsulas belso ellenorzesi feladatok
eUdtdsdra vonutkozo hozzdjdruldsdnak osszeget.
Dontesi javaslata, hogy a Somloszolos Kozseg Onkormanyzatdnak Kepviselo-testulete
fogodjo el a Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas 2014. evi belso ellenorzesi

feladatok elldtasdnak hozzdjdruldsi osszeget 60.000.- Ft-ban.

Egy osszegben kell a Tdrsulas szdmldjdra utalni.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es
tartozkodds nelkul meghozta az aldbbi hatdrozatot:

29/2014. fill. 4.) hatdrozat

Kisszolo's Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont,
hogy Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas 2014. evi belso
ellenorzesi feladat elldtds biztositdsdra 60.000.- Ft onkormdnyzati
hozzdjdruldst biztosit.

A kepviselo-testiilet felkeri a polgdrmestert, hogy az eves
hozzdjdrulds osszegenek utaldsdrol gondoskodjon.

Felclos: Arik Istvdn polgdrrnester
Hatdrido: folyamatos

Bodndr Gyorsv polsurmester: Felhdboritonak tartja, ami miatt levelet fog irni Elek
Jozsefnenek, aki a Csalddsegito es Gyermekjoleti Szolgdlat feladatelldto inlezet vezetoje, mert
megkapldk a csalddsegilo es gyermekjoleti feladai'elldtds onkormdnyzati hozzdjdruldsdt is,
kerik, ami 1442 Ft/fo-re. Ez a tavalyi evben 536.540 Ft volt, most a dupldja. Azzal nem ert
egyet, hogy miert kellett a dupldjdra emelni ezt az osszeget. Megkerdezte es azt a vdlaszt
kapla, hogy a szolgdlatndl ket dolgozo van, aki ebben az evben jubileumi jutalmat kap es
diplomdsok, ezt kivetettek a 28 telepulesre. Elmondta, hogy nines ezzel baj, csak nines
mogotte mitnka, de emiatt kistersegi ides osszehivdsdJ is kerheti. A mult evben egy gyermeket
es egy idos embert Idlogattak meg, ez nem gondozds, a penzhez nines megfelelo feladat. Ha
tehetne kivdlna a kistersegbol, de ezjogilag nem jdrhato.

Harczi Livia helyettes aljegyzo: Az, hogy a kisterseg hogy mukodik, beleszoldsa van a
telepulesek polgdrmestereinek es abba is hogy mi alapjdn lor lent a 2014. evi elldtds
kalkuldcioja, mert velemenye szerint sem lehei a dupldjdra emelni ket jubileumi jutalmas
osszege miatt. A kisterseghez ezzel a kerdesselfordulni.

Bodndr Gyorgy polgdrmester: Elmondja, hogy erdekesseg, hogy az iclei kollsegvelest a
tavalyi osszeggel dllilottdk be.

Baloslt Tamas alpolsdntiester: Ezt nem fogadjdk el. A tavalyi osszeget megflzetik, de ennyit
nem. Legfcljebb egy csekely osszeggel hozzdjdrul az onkormdnyzat a jubileumi futalomhoz. ha
a tobbi telepiiles is hozzdjdrul. Ez egy irredlis osszeg, ezt nem fogadja el.

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Az elozoekben a kepviselo-testiilel a kistersegi tagdij
hozzdjdruldskent elfogadta a 350 Ft-ot, a belso ellenorzesi onkormdnyzati hozzdjdruldskent
a 60 e Ft-ot, de a csalddsegito es gyermekjoleti feladatelldtdst - ami mogott nines munka - a
tavalyi 536 540 Ft hozzdjdruldst vdllaljdk, a 772,- Ft/fovel.



Inditvdnyozzdk a kisterseg legkozelebbi iilesere, hogy a csalddsegito es gyermekjoleti feladat
munkaardnyosan legyen flnanszirozva. Keri, hogy aki ezzel egyetert, kezfenntartdssal jelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal ellenszavazat^ es
tartozkodds nelktil - meghozta az aldbbi hatdrozatol:

30/2014. (U1.4.) Iwtdwzat

Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy
dont, hogy Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulds 2014. evi
csalddsegito es gyermekjoleti feladatelldtdshoz a 2013. evi
osszeget, 772,- Ft/lakos, osszesen 536.540.- Ft onkormdnyzati
hozzdjdruldst biztosit.
A kepviselo-testulet inditvdnyozza a kisterseg legkozelebbi iilesere,
hogy a csalddsegito es gyermekjoleti feladat munkaardnyosan
legyen flnanszirozva.

A kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, hogy a dontesnek
megfclelo hozzdjdrulds osszegenek idoardnyos, negyedevente
torteno ulaldsdrol gondoskodjon.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

Bodndr Gyorgy polsdrmester: Elmondia, hogy az onkormdnyzat a Devecseri Kozponti
Hdziorvosi iigyelet tdrsuldsi tag/a, ez nem kistersegi. hanem devecseri tdrsulds. A teslulet
elozoleg mar megszavazta, hogy a tdrsulds tigyeleti autot vdsdroljon, a kerf osszeg dtutaldsra
keriilt, 164. 844 Ft. A kikiilddtt koltsegvetesi tdbldzatban az iigyeleti autora biztositott
telepulesi osszegnek a helye tires, ennek ellenere a hdziorvosi iigyeletre kernek 993,- Ft/fa
tdmogatdst, ami 684 fovel megszorozva 679.212,- Ft az idei evre. Ezt irredlisnak tartja, a
mull evben 705 Ft/fovel tortent a tdmogatds. Nem erti, hogy az autora dtutalt osszeg miert
nem szerepel a koltseg\>etesben?

Balogh Tamds alpolsdi'mester: A tavalyi osszeggel javasolja a tdmogatds kifizelesel, mivel az
autora kert osszeget mar megkaptdk.

Harczi Livia helyettes aljegyzo: A koltsegvetesben szerepelnie kellene az autora dladott
penzeszkoz bevetelnek, de valoszinii, hogy februdr 11-ig meg nem drkezett be ininden
lelepiilesnek a dontese, nem dllt ossze, hogy biztositva van-e az auto vdsdrlds, iizembe
helyezes koltsege.

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Javasolja, hogy a kert osszegbol vonjdk le az auto vdsdrldsra
dtutalt osszeget es a kiilonbdzetet fizessek meg, ami 752,- Ft/lakos. Tehdt a 993.- Ft/lakos -
241,- Ft/lakos osszeget levonunk. beszorozzuk a 684 fovel, a javasolt onkormdnyzati
hozzdjdrulds a kozponti hdziorvosi ugyeleti elldtdshoz 514.368,-Ft. A 679.212,- Ft levonjuk
az auto hozzdjdrulds osszeget, 164. 844 Ft-ot, 514.368,-Ft lesz a kepviselo-testiilet Altai
javasolt hozzdjdrulds dsszege 2014. evre.
Az osszeget negyedevente kell a Tdrsulds szdmldjdra utalni.

Keri, hog)> aki ezzel egyetert, kezfenntartdssal jelezze.



Somloszolos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal ellenszavazat es
tartozkodds nelkill - meghozta az alabbi hatdrozatot:

31/2014. (Ill 4.) hatarovit

Somloszolos Kozseg Onkormanyzat dnak Kepviselo-testiilete ugy
ddnt, ko'gy Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulas 2014. evi
devecseri kozponti hdziorvosi iigyelet feladatelldtdshoz kert 993,-
Ft/lakos osszegbol levonjdk az iigyeleti gepjdrnni vdsdrldsra dtutalt
onkormdnyzati hozzdjdndds 241,- Ft/lukos osszeget es a
kulonbozetet 752,- Ft/lakos osszeget, 514.368,-Ft,- Ft
onkormdnyzati hozzdjdnddst biztosit.

A kepviselo-testiilet felkeri a polgdrmestert, hogy dontesnek
megfelelo eves hozzdjdndds osszegenek idoardnyos, negyedevente
tor tend utaldsairol gondoskodjon.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

- Szdnritogep pdlyazat

Bodndr Gyorsv polgdrntester: Elmondja, hogy pdlydzni lehet komplett szdmitogepre, 179 000 Ft
oss-eget kell befizetni onerokent. A konyvtdrbcm meg 4 db regi monitoros szdmilogep van,
atnelyeket ebbol kicserelnenek, Keri a testulet velemenyet, javaslatdt.

A javaslatta! a kepviselo-testiilet egyetert.

Bodndr Gyorsv nolxdrmester: [snierteli a hatdrozati javaslatot az aldbbiak szerint: Somloszolos
Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Somloszolos, Kossuth u. 102. szdm alalt levd Konyvtdrdba a
regi, korszerutlen szdmitstechnikai eszkozok felujitdsa celjdbol 4 szdmitogepre es ehhez
kapcsolodo szoftverekre pdlydzatot nyiijt be, melyhez 179 e/Ft onerot biztosit.

Keri, hogy aki a hatdrozati javuslalot elfogadja, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal - ellenszavazat es tartozkodds
nelkul — meghozta az alabbi hatdrozatot:

32/2014. (HI. 4.) hatdrozat

Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a
Somloszolos, Kossuth u. 102. szdm alatt levd Konyvtdrdba a regi, korszerullen
szdmitstechnikai eszkozok felujitdsa celjdbol 4 szdmiiogepre es ehhez kapcsolodo
szoftverekre pdlydzatot nyujt be. melyhez 179 e/Ft onerot biztosit.

Felhatalmazza a polgdrmestert a pdlyazat benyujtdsdra es az ezzel
kapcsolatos szerzodesek penzugyi ugyletek bonyolitdsdra.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos



- Somloi Napok megrendezese

Bodnar Gyorsv polsdrmester: Ken a testulet velemenyet abban, hogy a Somloi Napok
megrendezesre keruljenek-e az idei evben. Iden Somloszolos a soros a megrendezesben.

Balogh Tamds alpolsdrmester: Csak abban az esetben javasolja a.megrendezest, ha erre
pdlya=at rcndcllzezcsrc all. A Somloi Napok megrendc>2eserc legaldbb 3 mJllin forint leilM
szukseges.

Bodnar Gyorsv polsdrmester: A Somloi Napok megrendezesere egyelore nines kiirva
pdlydzat. Jo ismerose Mdga Zoltdn, aki lavaly is azt mondta, hog)> 400 e Ft-ert vdllalnd a
fellepesl. Ha lesz pdlydzat, akkor megrendezi Somloszolos a Somloi Napokat.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-iestulete 3 igen szavazattal - ellenszavazat es tartozkodds
ne/kiil - ineghozta az aldbbi hatdrozatot:

33/2014. (III. 4.) hatdrozat

Somloszolos Kozseg Onkormdnyzaldnak Kepviselo-iestulete iigy dont.
hogy a 214. evi Somloi Napok megrendezeset vdllalja, amennyiben a
szervezesig, illetve legkesobb a rendezveny idopontjdig pdlydzat
benyujtdsdra lesz lehetosege.

Felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a dontesrol az erintetl Somlo
kornyeki teleptilesekpolgdrmestereit tdjekoztassa.

Felelds: Bodnar Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

- Mdrcius 15-i unnepseg megtartdsa

Bodnar Gydrsv polsdmtester: Tdjekoztatia a kepviselo-testuletet, hogy a mdrcius 15-i
unnepseg 15-en 10 orakor kerul megtartdsra a muvelodesi hazban. A kopjafdndl koszoruzds
lesz. ott a somloszolosi Nyugdijas Klub enekel katonai dalokat. A musor utdn megvendegelik
a resztvevoket. A rendezvenyt bejelentik a rendorsegnek.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilele 3 igen szavazattal - ellenszavazat es tartozkodds
nelkiil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

34/2014. (III. 4.) hatdrozat

Somloszolos Kozseg Onkormdnyzaldnak Kepviselo-testiilete ugy dont.
hogy 2014. mdrcius 15-i unnepseg 15-en 10 orakor kerul megtartdsra a
muvelodesi hazban.
A rendezveny koltseget 2014. evi kdftseg\'e/esenek tartaleka terhere
biztositja.
Felhatalmazza a polgdrmestert a rendezveny megszervezesevel.

Felelos: Bodnar Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folvama/os



- harangldb epites

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Az idei evre tervezi meg egy harangldb megepiteset az artezi
kutnal a tiizolto kocsi helyere, ha nem megoldhato, akkor a kisiskola elotti terre. Ugy
gondolta, hogy ezt a harangot eloszor Trianon emlekere kellene megszolaltatni. Ezt abbol a
meggondoldsbol javasolja, mivel a tavalyi evben a trianoni fordulokor az esperes iir nem
engedte, hogy megszolaljanaka harangok, inert ne csindljanakpolitikdt az egyhdzbol.
Tajekoztatja a tcstuletet, hogy a szirena meg mindig nem milkodik, megcsinaltdtta. de nemjd.
Katasztrofa eseten haszndlhato lenne a harang. A harang bekeritlesi osszegct nem ludja, de
100-200 e Ft kortili osszegre velelmezheto.
Keri ajavaslatokaf, velemenyeket.

Egyed Sdndor kepviselo: Mindket hely jo, dontse el, miuldn beszelt a szakemberekkel. A
harangldb epiteset es elhelyezeset tdmogafja.

Somloszolds Onkormanyzal Kepviselo-testiilete 3 igen sza\>azatlal - ellenszavazat es tartozkodds
nelkitl - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

35/2014. (III. 4.) hatdrozat

Somloszolds Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete itgy dont,
hogy Trianon emlekere harangldb megepiteset hatdrozza el.
A kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a tervezd es epito
szakemberek velemenyet kikerve kijelolje a harangldb lehetseges helyeul
az artezi kutnal a tuzolto kocsi helyet, vagy a kisiskola elotti teret.
A harangldb epitesenek vdrhato, legfeljebb 200 e/Ft osszeget 2014. evi
koltsegvetesenek tartaleka terhere biztositja.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. mdjus 31.

- konyha bovitese

Bodndr Gyorgy polsdrmester: A konyha bovitesevel kapcsolatban elmondja, hogy a bovites
d'sszege a szocidlis szovetkezet pdlydzatdba be volt epitve 5.800 e/Ft osszegben. A pdlydzatrol
meg csak befogado nyilatkozat van, amelyet szeptember 1-en adtak be, err61 tdjekoztatta a
Belugyminiszteriumot. Sipos vezerornagy ur javaslatdra ez az osszeg bekerull a START
mezogazdasdgi programba. Ezt a programot megnyerte az onkormdnyzal. Sebestyen Geza
Soml6vdsdrhely,Somlai u. 1. szdm alatti lervezo megtervezi a konyha bovites1.

Somloszolos Onkonndnyzat Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal - ellenszavazat es tartozkodds
inUki'il - meghozla az cildhbi hatdrozatot:

36/2014. (III. 4.) hatdrozat
Somloszolds Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-lestulete iigy dont,
hogy a Somloszolosi Konyha bdvitesenek feladatail a START
mezogazdasdgi program kereteben biztositja. A konyha feh'ijildsdnak.
bovitese terveinek elkeszitesevel megbizza Sebestyen Geza
Somlovdsdrhely, Somlai u. 1. szdm alalli fervezot.
A tervezes osszeget 2014. evi koltsegvetesenek tartaleka terhere biztositja.

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. mdjus 31.



Tobb napirend nem volt, Bodndr Gyorgy polgdrmester a nyilvdnos ulest 19 or a 20 perckor
berekesztette.

Bodndr Gyorgy
polgdrmester

Balogh Tamds
jegyzokonyv hitelesito

K.m.f.t.

Harczi Livia
helyettes aljegyzo

_

Egved Sdndor
jegyzokonyv hitelesito

Szlottdne Turf Edin
jegyzo


