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KészÜlt: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testületének
kezdettel me gtartott nyilvános ülé sér ől.
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Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló

Jelen

vannak:

Kiss János Norbert polgármester
Kató Dénes
vida szabolcs
képviselők
Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sar kadi Tib orné j e gy z ő könyw e z e t ő

somog,li Róbert alpolgármester érkezésétkésőbbre jelezte.
Távolmaradt : Balogh Tamás képviselő

Lakosság részérőlmegjelent:

0

frí

szönti a megielenteket. Megállapítja, hogl az 5
testületi tagból 3 fő megjelent, az ülés határozathipes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. Kéri, hogl aki a napirendi ponttal eg,letért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkadás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

Az önkormányzat 20]5. évi költségvetésről
El őterj e sztő., Kiss Jáno s Norb ert pol gárme st er
]./

2./ Ovoda 2015. évi kc;ltségvetéséről
El ő t erj e s zt ő : Ki s s Jáno s N orb er t p ol gár

közt erüle

me

k tiszt án tartás ár ól
El ő t erj e s zt ő : Ki s s Jáno s Nor b ert p ol gárme
3.

/

s te

r

te

st

er

s t

er

Szociális rendeletről
El őterj e sztő: Klss Jáno s Norb ert pol gárme ster
5. /Mező őri s zol gál atr ól
E l ő t erj e s z t ő., Klss Jáno s N or b e r t p o l gárme s t er
6./ Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szótó rendelet módosításáról
El őterj e sztő., Klss Jáno s Norb ert pol gárme ster
7. /Megállapodás
települé si üg,,segédi feladatok ellátásóra
El őterj e s ztő : Ki s s János Norbert pol gárme ster
8. / Folyékony szennyvíz r endelet me galkotás ár ól
4.

/

El ő terj

e s zt

ő:

Ki s s Jáno s Nor b ert

p o l gárme

9. / Ka z a s hiv at al ka l * égv e t és i ho z z áj árul ás r ó t
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
l)../Veg,,es ügek

- Ovoda fenntartásáról

- Belső ellenőrijelentés intézkedésiterve
- Március ]5.-ei és Időseknapi rendezvényelcről
- Földvásárlásról

rÁnevlt

NAPIREND

Az Önkormányzat

lis,q :

évi költs égvetéséről
Előterjesztő: Kiss János polgórmester
1./

2 0t

5.

Elmondja, hogl a képviselő-testület tagjai az írásos

anyagot megknpták. Kéri a testület véleményét,javaslatát.

Kérdés,hozzászóIás nem volt.

Kiss János Norbert: Kéri, hog1,1 aki az önkormányzat 20]5. évi l<bltségvetésételfogadja,

kézfennt art ás

s

al j el e z z e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete
tartózfuldás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

3

igen szavazattal ellenszavazat

és

1/2015. ( II.16.) rendelet

(

az Önkormányzat 20t5. évi höltségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2./ Óvotta költségvetésérű
E lőterj es ztő: Kiss János No rberí polgúrmester

merteti az Óyoda 2015. évi kaltségvetését.Javasolja

annak elfogadását.

kérdés,hozzászólás nem volt.

Kéri, hog1l aki az óvoda 2015. évi kalrcégvetésévelegyetért,

azt elfu gadj a, kézfenntartáss al j elezze,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete

3

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

igen szavazattal ellenszavazat

l2/20l5. ( II. Il. ) határozat
ó s z ő l ő s Ónkormány z at Képv i s e l ő -t e s tül e t e úgl dant,
hog,, a a Somlószőlősi Napköziotthonos Ó1,oda 20]5.évi

S o ml

kö l t s égv

e t és é t

elfu gadj a.

és

A kalrc égv e t é s a j e gyzőkany, mell é kl et e.
Felelős. Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2015.02.15.

3./ közter ületek tiszttín tartásáról

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Somogyi RÓbert képviselő a képviselő-testület ülésére10.15 -kor megérkezett.

Az anyagot a testület tagjai megkapták, Elmondja, hogl az
önkormányzat kötelező feladata a közterületek tisztán tartása. Erre a kormányhivatal
k;telező rendelet alkotási k)telezettséget írt elő, amelynek eddig az önkormányzat nem tetí
eleget, ezért a törvényességifelhívásnak eleget kell tenni és a rendeletet meg kell alkotni.
mennyiben a rendelet szövegén módosítani szeretnének,

azt megtehetik. Ami az önkormányzatnak fontos lehet, az az 4.§, közigazgatási bírság
kiszabása l50 e Ft-ig. Ez jegyzői hatáskör, megteheti afetszólítást, figyelmeztetést, de lehet
bírságolni is. A rendeletet elfogadni csak a Közép-dunántúli Környezefvédelmi és
Ter més z e tv é d e lmi

F e lüg1,,

el

ő s ég

v é l e m é ny é ne

k

b e é rke z és

e

ut

án

l e he t.

ri, hogy aki a törvényességi felhívással és a határozat

tervezettel egyetért, ké{enntartással j elezze.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélktil - meghozta az alábbi határozatot;

l3/2015. ( II.

11.I

igen szavazattal ellenszavazat

és

határozat

1.

Somlószőlős Község Onkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban

fo gI al t akkal e gl

2. A

e t ért.

felhívás a

mulasztásos

törvénysértés
megszüntetésére irányult a hulladékról szóló 20]2. évi
CLXXXT, ry. 88.§ (1) bekezdés c) pontja alapján.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a
rendeletet a megadott határidőig megalkotja.
Felelős : polgármester, j e g,lző
Határidő: 20] 5. március ] ].

4./ SzociáIis rendeletről

E lőterj

es

ztő: Kis s rános Norbert polg ármester

lmondja, hogl március ]-től a szociális ellátások
átkerülnek ajárási hivatal hatáskörébe, Ebből
kfolyólag a jelenlegi szociális rendeletet át kell alakítani, új rendeletet kell alkotni a
kepviselŐ-testületnek. A rendelet- tervezetet a képviselő -testület tagjai megkapták, javasolja
rendszere jelentősen megváltozik, hatáskörök

a r endel et

me

galkotás át,

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal - ellenszavazaí és tartózkocJás
nélkal - megalkotta a
2/2015.

(

II. 16. I rendelet

az egyes szociális ellátások szabdlyozásáról.
(

Rendelet

a

jegyzőkönyv melléklete)

5./ Mezőőri szolgálatról
Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert polgúrmester

képviselőtestület előző üléséndontatt a mezőőri
feladatok ellátását Doba önkormányzattal közösen konzorciumként
műkadtetnék 50 - 50 %-ban. A dantésről a határozati kivonatot megki)ldték. Doba kazség
ehhez a mai napon remélhetőleg hozzájárul, a mezőőr személye kiválasztásra került már. Az
önkormányzatnak kb. 800 - ],2 millió Ft közótti hozzájárulást kell fizetni az indulás évében.

szolgálatról.

A

Tudja, hog,, megszavazták a mezőőri szolgálatot, de arra
gondolt, hog1l nincs-e esetleg a községnek szülrsége erre az 1 millió forintra, mert szerinte
nem sok pénzük marad. Kérdezi, hogy mennyi pénz van?
: Jelenleg úgy- gondolja, hog1l 5 millió forinttal kell többhöz
hozzányúlni az eredetihez képest.. 25 millió forint a pénzmaradvány és a 20 milliót szeretné
megcélozni, ami közös feladat. Ó iavasolja a megálíapodás megkitését Dobával. Kéri, hog,,
aki e z z e l e gl e t ért, kézfe nní ar t ás s al j el e z z e.

Somlószőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

14/20l5.

(

il.

igen szavazattal ellenszavazat

és

11.) határozat

Somlószőlős Kazség Ónkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hog,l a mezőőri feladatok ellátósára Doba
közs ég Ónkormányzatával me gállapodást köt 2 0 1 5. 0 3. 0 ]
.

napjával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
me gállapodás aláírás ára.
(A megállapodás a jegyzőkanyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármesteri
Határidő: folyamatos

6./

Helyi önkormdnyzati képvis elők tiszteletdíj dról s zóló rendelet módosíttís áról

E lőte rj esztő: Kis s János Nor bert polgármester

l mo ndj a, ho g,l a Kormányhiv at alt ól t örv ény e s s égi
észrevétel érkezett, hog1,,felülvizsgálták az önkormónyzatok képviselő+estületeire vonatkozó
rendeleteinek rendelkezéseit. A rendeletből ki kell venni, hogl aki nem vesz részt a testületi

ülésen, attól visszatartható a tiszteletdíj, ezt a részt hatályon kívüt kell helyezni. Egyébkén
ilyet az SZMSZ-ben lehet rögzíteni, ha úg,, dant a testület. Nem javasolja ennek a
fenntartását. Javasolja a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítás megalkotását.
Kéri, hogy aki a j avaslattal egyetért, kézfenntaríással jelezze.

4

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete
tartózkodás nélkUl - megalkotta a
3/2015.

(

igen szavazattal ellenszavazat

és

II. 16. I rendelet

ü

helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (X.22.)
ö n ko

(

rmány zati

re n

delet mó

do sítás ár ó l.

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Megállapodds telep ülési ügysegédi feladatok ellútásúra
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
7./

szociális rendelet kapcsán már szó esett arról, hogl
szociális hatáskarök átkerülnek ajárási hivatal hatáskarébe. Ajárósi hivatal biztosítani
szeretné, hogy a lakosolcnak ne kelljen mindenért Devecserbe beutazni, ezért minden
önkormányzattal megállapodást kötnek, ahol van kirendeltség. Somlószőlőst is besorolták és
hétfőn 1 1.15 -től háromnegyed I2-ig tartanak ügtfélfogadást. Ügyeket nem lehet elintézni,
legfeljebb kérelmeket lehet leadni, vag,, kérdéseket feltenni. Erre készítetta járási hivatal
megállapodást. Egy irodahelyiséget kell biztosítani erre az időre. A megállapodás március ]én lép hatályba. Kéri, hogl aki a javaslattal eg,letért, kézfenntartással jelezze.
eg)/es

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

igen szavazattal ellenszavazat

és

15/2015. (II. 11.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának lrépviselőtestülete úg,l dönt, hogy a Veszprém Megyei

Kormányhivatal részéretelepülési ügysegédi feladatok
ellátására Somlószőlős, Kossuth u. 164. szám alatti
tárgyaló irodahelyis éget j elöli ki.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
gáll apo dás aláír ás ár a.
(A megállapodás tervezet a jegltzőkönyv melléklete.)
Felelős. Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20]5. március 0].
me

8./ Folyékony s zennyvíz rendelet megalkotás áró
E lőterj esztő : Kiss Júnos Norbert polgúrmeste r

mint szolgáltató.

A

l

: Elmondja, hog,, kiválasztásra került a Temesvári Zoltán,
rendelet-tervezetet ella;ldték véleményeztetésrea szakhatóságok felé, de

még egY szakhatóságtól várnak véleményt. Ezért határidő meghosszabbítást kell kérni a
KormánYhivataltól, amíg meg nem érkezik az összes szakhatósági átlásíoglalás, hogy a
rendelet tervezetet el tudJa fogadni a íestület. Javasolja a határidő meghoisrábbításft, kért,
hogy aki ezzel egyetért, kézfenntartóssal j elezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-tesíülete 4 igen
tartózkodás nélktil - meghozta az alábbi határozatot;

szavazattal

ellenszavazat és

16/2015. (II. 11.I hatőrozat

].Somlószőlős Kazség Onkormányzatának képviselőtestülete azzal a kérésselfordul a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz, hog,, a nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó

kazszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotására

biztosított határidőt 30 nappal szíveskedjen
meghosszabbítani.
2.Indokolás: A Közép-dunántúli Vízügyi lgazgatóság a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállításóra és elhelyezésre irányuló
k;zszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelettervezethez véleményezésétmég nem kt;ldte meg, és addig
az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem tudja.
3.A Képviselő-testület felkéri a jeglzőt, hog,, ezen kérésta
Kormányhivatallal történő kapcsolattartást szolgáló
el e ktronikus felül e ten tov ább íts a.
Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző

Határidő: 20l5. február

12.

9./ Közös h ivatal kö lts égvetési hozzáj úr ulás áról
E lőte rj es ztő: Kis s J dno s No r b e rt p o lg d r me s te r

Kiss János Norbert polgármester: Elmondja, hog,,a 2l5. január ]-vel Oroszi község a
devecseri járáshoz, Nag,lalásony, Vid, Somtóvecse és Dabrony községek pedig Tüskevár
KÖzÖs Onkormányzati Hivatalához csatlakozott. Így a somlóvósárhelyi közös önkormányzati
hivatal költségvetése a tavalyihoz kepest 48 %-at csökkent, a lakossógszám a tavalyihoz
kePest Pedig 28 %-cll lett kevesebb. A jogszabály alapján 11
fő az engedélyezett létszám, ami
50 o%-os csökkenés, mert a tavalyi évben 21 íő volt. A hivatal létszáma most ]5
fő, amety 1
fővel több mint a finanszírozott létszám, ezért az előzetes számítások atapján 1500 Fti íő
telePülésenként a hozzájárulás mértéke, amelyet
fizetni kell Somlószőlős óiiormányraúnák,
amely 1,676 e Ft.

8.endes - Somlai Eszter aliegvző: Decemberben eg,lüttes ülés volt, ahol Nag,,alásony
kiválásáról volt szÓ, ott ] 300 Ft hangzott el, nem is volt a testületi tagoknak ellenvetése, A 200
forintos eltérést,ha felszorozzák a lakosságszámmal az kb. 4oo á forintos tétel, ez abbót
adódik, hog,' minden dolgozónak a ]0 oÁ-os bércsökkentésével számoltak. Sok dolgozónak
nem éri el a bére a garantált bérminimumot, azokét nem lehet csökkenteni, emellett
emelkedett a garantált bérminimum. A dologi beruházásotcnál a tavalyi évhez képest lett
számolva, lecsökkentve lakosságszám arányosan, valamint egl naglobb beszerzés lett
betervezve, ez a lúzös hivatal kaltségvetésében látható, ]700 e Ft összegben, mert a gépeken

nincs word és Excel és a Munknügtli Hivatal csak ezekkel dolgozik, az elszámolásokat ezeken
fogadják el,
vasolja a közös hivatal kaltségvetéséhezjáruljon hozzá
az önkormányzat, de a következő évben komolyabban fel fognak készülni és úgy fognak

Kéri, ho gy aki a j avaslattal e gyetért, kézfenntartás ával j elezze.

döntés eket hozni,

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkt;l - meghozta az alábbi határozatot;

17/20l5.

(

igen szavazattal ellenszavazat

és

II. 11.I határozat

Somlószőlős Község Onkormányzatának lclpviselőtestülete úg,, dant, hogy

]. a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 20]5.

évi műkadéséhez 20]4. ianuár 1-jei

lakosságszám
arányosan hozzájarul.
A hozzájárulás összege 1.029.000 Ft/év 6S6 íő lakossal
számolva, amelyet tárgyév június 30-ig átutal a

Somlóvásárhelyi

Közös

Onkormányzati Hivatal

Közös

Onkormányzati Hivatal

számlájára.
2. a Somlóvásárhelyi Közös Onkormányzati Hivatal 20]5.
évi működési hozzájárulásán felül 1.676 e Ft összeget
biztosít a pénzügli üg,lintéző bérhez való
hozzájárulásként.
A hozzájárulás összegét havonta I0.-ig utólag utalja át a

Somlóvásárhelyi

számlájóra.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 30.

l0./ Vegyes ügyek
E lőterj esztő: Kis s János Norb ert p olgármester
1 0.

t /Óvo da

fenntartás úról

zért kerül be a napirend, mivel előzőleg már felmerült,
óvoda fenníartója az önkormányzat, de felmerült, hog,,
a somlószőlős. A döntést május 3t-ig kell meghozni és
kazolni a testületekkel és szeptember 30-ig lehet csatlakozni. A somlóvásárhelyi óvoda
megállapodása ennél előbbi időpontot is tartalmazhat. Cnetkóné óvodavezető kinevezése
augusztus 3]-én lejár, erről már döntött az előző testület. Hogy tovább óvodavezető lehessen
egy iskolát el kellene végezni, amit sem ő sem Horváthné Csiszár Ildikó nem vállalt. Ez az
iskola Somlóvásárhelyen sincs meg senkinek, de egyik óvoda vezető átlítótag már elkezdte.
Véleménye szerint mindegy Somlószőlősnek, hogt ki lenne papíron az óvoda vezetője, csak a
kalts égtakarékos ság a cél.

te
somlóvás
hogl a

ki a csatlakozással annyi baja van, hogy ha pályáznak,
akkor nem Somlószőlős pályáz. Véleménye szeriní a ket óvónőnek fel kell ajánlani az iskolát,

mert így íelvetődik, hogy ki marad és ki megy. Véleménye, hog,, eg,,előre maradjon az óvoda

S o ml

ó sz

ő l ő s fe nnt ar t á s áb an.

kell az óvónőkkel is beszélni ,,,*7Íl,' i:;'',"'::;űi,"jíIi.í';,íl";:"T;::,r!'l::;:#:á
ügyében. Javasolja elnapolni ezen üg,let.

A képviselő- testület az elnapolással

1 0.

egyetért.

2./Belső ellenőri jelentés intézkedési terve

belső ellenőrzés minden évben katelező feladat. Az
elmúlt évben megtörtént az ellenőrzés, amelyről a beszámolót a testület már elftgadta. Az
ellenőrzés megállapításairól készítettaz aljegyző asszony intézkedésitervet, aielyben a
hiánYosságok vannak feltárva, és a hiányosságok megszüntetésére a
felelősök. Ismerteti a
belső ellenőri jelentés intézkedésitervéí,amelyet elfogadásra javasol. Kéri, hog,, aki
e lfo ga dj a, kézfe nnt ar tá s s al j e l e z z e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

igen szavazattal ellenszavazat

és

18/2015. ( II. 1l.) hatdrozat

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete úgy dant,
hgoy a belső ellenőrijelentés intézkedésitervét elfogadja.
(Az intézkedésiterv a jegllzőkönyv melléklete.)
Felelős : Rende s -Somlai Eszter alj e gllző
Határidő: folyamatos

l

0.

3./fuIárci us l 5 -ei és ldős nap i rendezvény ekről

én érkezik a kazségbe a nag,,hodo,,';:#;:';r!Íj,i?;:Í::::r:Ű':Í';;?r?,l"?r{i:;':'o:,1;
műsorral készülnek. A műsor ]4-én a kultúrházban kerül megrendezésre, ahol az óvodások is
fellépnek, Véleményeszerint a testvér településről érkezőket itlik megvendégelni, a
kalrcégelcre ]00 e Ft-ot javasol meghatározni. Kéri a testület véleményét,javaslatát. A
kózségben ldősek Napja kerül megrendezésre február ]4-én a Kultúrházban. A rendezvényre
műsorral és vacsorával készülnek. Ennek kalMgét I50 e Ft-ban javasolja meghatározni.

somogvi Róbert alpolgármester: Ilyen rendezvényeket már tartottak előzőleg is, akkor a
Ludas vendéglőből rendeltek parkahet, véleménye szerint most is jó lenne, a ]00 Ft-al
eg,letért.

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja, hogy a március ]5-i rendemény kt;ltségeit
maximum ]00 e Ft-ban határozza meg az ldősek napjára pedig ]50 e Ft-ot biztosítson a
testüIet. Kéri, hog,,aki a javaslattal eg,letért, kézfenntartással jelezze.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete

1

tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot:

igen szavazattal ellenszavazat

és

19/2015. ( II. 11.I hatórozat

Ónko
a március
100.000,-Ft-ot, az

Somlószőlős

hogy

oí biztosít a 2015. évi költségvetés terhére,
Felelős: Kiss János Norbert polgórmester
Határidő: 2015.03.15.

1 0.

4./F ö ldv

ús úr I ds ró

efu úg,l dönt,
megtaríásóra
150.000,-Ft-

l

A novemberi ülésen mór határoztak arról, hogy az
Önkormányzat 500-500 e Ft összegben területeket vásárol meg, azóta beszélt a 101/5 és 10]/3
hrsz-Ú terÜletek íulajdonosaival vételárról, melyet ha 600 e Ft-ra emelnének, a területen
maradnának a ftk. Javasolja a ő00-600 e Ft elfugadását.. Kéri, hog,, aki a javaslaítal
e gyet ér t, ké{enntart ás s al j el e zz e.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete

4

tartózkodás nélkíil- meghozta az alábbi határozatot:
20/2015.

(

JI.

lD.

igen szavazattal ellenszavazat

és

határozat

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete úg,, dont,
hogy a 132 /2014. (XI.27.) számú határoz;atát a
somlószőlősi 101/5 és ] 01/3 hrsz-ú terüleíek
vonatkozásában módosítja. Buzás Lajosné Somlószőlős,
Árpád u. ]0. szám alatti lakostól és Fibrán Lászlóné Ajka,
Béke u. ]4. szám alatti lakostól 300.000,-Ft
- 300.000,-Ft
összegért megveszi a somlószőlősi 101/5 és ]01/3 hrsz-ú
területeket, mindósszesen 600.000,-Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az
adásvételi s zerző dé s al áír ás ár a.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamaíos

Kiss János Norbert polgármester

nyilvános ülését]0 óra 50 perckor

berekesztette.

Rendes - Somlai Eszter
aljeg,lző

polgdrmester
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