Szám: 138- 3 /2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 12-én 17
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Ülés helye:

órai

Közös Önkormányzati Hivatal Somlószőlős

Jelen vannak: Bodnár György polgármester
Balogh Tamás alpolgármester,
Egyed Sándor, Somogyi Róbert ,
Takács Ferenc képviselők

Meghívott:

Bendes István jegyző
Dürgő Ágnes pénzügyi főelőadó
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető
Szlottáné Turi Edina

Bodnár György: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi tagból 5 fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Tamás és Somogyi Róbert képviselőt javasolja kijelölni.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – Balogh Tamás és Somogyi Róbert képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.
Bodnár György: Javasolja a napirendi pontok közé felvenni az energia pályázat önrészének
elfogadását.
Balogh Tamás: A vegyes ügyek utolsó pontjában kéri felvenni a tüzifa kérdését.
Bodnár György: Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal, annak kiegészítésével
egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat a
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el
1./ Somlószőlős Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
2./ Földterület vásárlás
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
3./ Civil szervezetek támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
4./ Étkezési térítési díj változás
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
5./ Dajka képzés támogatása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
6./ Energia pályázat önrészének elfogadása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
7./ Vegyes ügyek
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Előterjesztő: Bodnár György polgármester
- Tájékoztató a vízrendezési pályázattal kapcsolatban
- Temető rendelet
- 2013. évi rendezvényterv
- Tüzifa kérdése
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Somlószőlős Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Ismerteti a képviselő-testülettel az önkormányzat költségvetési helyzetét.
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést nem tárgyalta. A 2013. évi költségvetés módosítását látja szükségesnek.
Javaslata, hogy a közutak üzemeltetésére betervezett 500 e Ft helyett 200 e Ft, temetési
segélyre 150 e Ft van beállítva, a köztemetőre 400 e Ft, de a későbbiekben átgondolásra
javasolja a temető sorsát, mert elvisz 55o e Ft-ot és nem hoz semmit az önkormányzatnak.
Nincs temető rendelet, nem fizet be senki semmit, mindent az önkormányzat fizet. Civil
szervezetek támogatására 300 e Ft a tervezett összeg, 150 e Ft-ot javasol. A sport
támogatására betervezett 500 e Ft-ból, ami csak a futball szakosztály 300e Ft-ot javasol. Ezt
azzal indokolja, hogy a továbbiakban az önkormányzat fogja nyírni a füvet, mivel
rendelkeznek traktorral. A művelődési ház esetében 4.015 e Ft tétel szerepel, a felhalmozási
kiadásoknál található 500 e Ft ezt meg lehet takarítani, de ezt most benne kellene hagyni,
mert az érdekeltségnövelő pályázatot másképp nem lehet beadni.
Balogh Tamás: Véleménye szerint ezt a tételt mindenképpen csökkenteni kell.
Bodnár György: Kéri a testület véleményét, javaslatát az önkormányzat 2013. évi
költségvetésével kapcsolatban.
Balogh Tamás: Somlószőlős főutcáján nem kell vállalkozóval végeztetni a hótolást, mert
KPM út. A mellékutcákban pedig van traktoros jelentkező, aki elvégzi, nem kér mást csak
gázolajat.
Somogyi Róbert: Javasolja, hogy a közutak fenntartására 100 e Ft, civil szervezetek
támogatására 150 e Ft, Sportra 300 e Ft, a művelődési házra betervezett összegből 2 millió
forintot vegyenek le, és a köztemetőre 200 e Ft legyen biztosítva. Véleménye szerint a
könyvtár a téli időszakban ne tartson nyitva, így spórolni lehetne a fűtésen.
Bodnár György:
Kéri, hogy aki a költségvetést módosító javaslattal
kézfenntartással jelezze.

egyetért,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodással –
ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
8 /2013. ( II.12. ) sz. határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Somlószőlős Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításával
egyetért.
Felelős: Bodnár György polgármester
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Határidő: 2013. február 15.
Bodnár György: Kéri, hogy aki Somlószőlős Önkormányzat 2013. évi költségvetését
a módosításokkal együtt elfogadja, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal- ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megalkotta az
1/2013. (II.13.) rendeletét
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Bodnár György polgármester

2./ Földterület vásárlás
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Elmondja, hogy telefonon megkereste Nagy Tivadarné, akinek a 05/5 hrsz-ú
szám alatt 1,5073 ha területe van Somlószőlősön, a Kossuth utca végén. Ezt a területet
megvételre ajánlja az önkormányzatnak 1.200 e Ft összegért. Abban gondolkodott, hogy még
egy területe lenne az önkormányzatnak, valamint megoldódna a szennyvíztelep kérdése,
amennyiben a szennyvízberuházásra pályázat lesz és megvalósulna Somlószőlősön a
szennyvízcsatorna. A többi területen lehetne gazdálkodni.
Balogh Tamás: Nem találja jó ötletnek a szennyvízre. Eladták a régi futballpályát Szalai
Ferencnek, erre a területre minden engedély meg volt, amit kifizettek, hogy ott lesz a
szennyvíztelep. Ezt a területet most megvennék és megint költeni kell ezekre a költségekre. A
falu nem is igényli a szennyvízberuházást, csak az egyedit.
Bodnár György: Ő is tudja, és többen az egyedi szennyvízberuházást szeretnék, de ha nem
lesz benne a pályázat kiírásában, akkor soha nem lesz Somlószőlősön szennyvízcsatorna, ez
pedig környezetvédelmi probléma. Kéri a képviselő-testület véleményét abban, hogy a terület
megvásárlásra kerüljön.
Balogh Tamás: Az ajánlatban szereplő áron semmiképpen nem javasolja a terület
megvásárlását.
Bodnár György: Ez a terület jövő áprilisig bérbe van adva, addig művelik. Javasolja, hogy
akkor térjenek vissza erre a vásárlási lehetőségre. elmondja, hogy a testület hozott egy olyan
határozatot, hogy amennyiben eladja a régi futballpályát, ami meg is történt, akkor abból az
összegből az önkormányzat termőföldet vásárol. Kéri a testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy a vételre 2014-ben térjenek vissza, az kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot.
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9 /2013. ( II.12. ) sz. határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Nagy Tivadarné a Somlószőlős 05/5 hrsz-ú, 1,5073 ha területét nem kívánja megvásárolni.
Az ajánlatra 2014. évben a testület visszatér.
Felelős: Bodnár György polgármester
Határidő: 2013. február 15.

3./ Civil szervezetek támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Elmondja, hogy a tavalyi évben támogatásban részesült a Polgárőr
Egyesület, a Nyugdíjas Klub, és a Somló Sport Club. Az elszámolást benyújtották, amelyet
Somogyi Róbert a pénzügyi bizottság elnöke is átnézett. Az elszámolásokat elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt
Bodnár György: Kéri, hogy aki a civil szervezet támogatásának elszámolását elfogadja,
kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
10 /2013. ( II.12. ) sz. határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A somlószőlősi Polgárőr Egyesület, a „Somvirág” Nyugdíjas Klub, valamint a Somló Sport Club 2012. évi támogatásáról szóló elszámolást elfogadja.
Felelős: Bodnár György polgármester

4./ Étkezési térítési díj változás
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Elmondja, hogy március 1-től változik az étkezési térítési díj, amelyet a Resti
Vendéglő megküldött.
Bendes István: Elmondja, hogy az étkezési térítési díj megállapításának végső határideje
április 30. A szociális rendelet módosítása, átdolgozása szükséges. A rendeletet a következő
testületi ülésre elkészíti, hogy az elfogadásra kerülhessen.
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5./ Dajka képzés támogatása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Ismerteti a Verszprém-i Oktatási Központ képzési lehetőségét. Erre a
képzésre az óvodai dajka jelentkezne, javasolná is az önkormányzati támogatást. A képzés
három hónapos, kétszer 20 e Ft a képzés díja, és 25 e Ft a vizsgadíj. Javasolja, hogy a
vizsgadíjat – 25.000 Ft-ot - fizesse a hallgató. A másik egy fejlesztő pedagógiai alapképzés,
ami óvónőknek kötelező, ez 120 órás képzés, a beiratkozási költsége 15 e Ft, a tandíj 105 e Ft.
A képzést az óvónő vállalta, a kérdés, hogy ezt az önkormányzat mennyivel támogatja.
Somogyi Róbert: Elmondja, hogy a dajkánál a tanfolyam 60 e Ft, és 35 e Ft a vizsgadíj, a
győrieknél. A különbség az, hogy mindegyik hat hónapos. Győrbe kéthetente kell menni
szombaton, a veszprémire hetente, és ott Budapesten van a vizsga, a győrinél pedig Győrben.
Nem is biztos, hogy indul a tanfolyam, mert 15 főnek meg kell lenni.
Bodnár György: A győrieknél igen, de most a veszprémi oktatási központról van szó. Ő ezt
javasolja. Tanfolyam több helyen indul, de ott lesz, ahol meg lesz a 15 fő. Ő támogatja, el kell
dönteni, hogy melyikre szeretne menni a dajka.
Somogyi Róbert: Fél évig minden szombaton nem tud menni.
Bodnár György: Kérdezi, hogy a napirend kerüljön-e elnapolásra.
Egyed Sándor: Javasolja a napirend elnapolását, mert még az sem biztos, hogy hol lesz
tanfolyam.
Bodnár György: A javaslattal egyetért. Kéri, hogy aki a napirend elnapolásával egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirend elnapolásával egyetért.
6./ Energia pályázat önrészének elfogadása
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
Bodnár György: Elmondja, hogy három cég küldött árajánlatot. Minden épületre külön-külön
megadták az ajánlatot, a legolcsóbbat javasolná elfogadásra. Felolvassa a határozati
javaslatot. /Anyag a jegyzőkönyv melléklete./ Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
11 /2013. ( II.12. ) sz. határozat
1. Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hó, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó napelemes beszerzési eljárás bonyolított
le, melynek keretében 3 db egymástól független ajánlattevőtől árajánlatot kért be a kivi5

telezésre.
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja továbbá, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot az Upstream Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4.G. ép. IV.em. 5. (cég, székhely) nyújtotta.
Ajánlati ár: 9.610. 075 Ft+Áfa
Erre tekintettel Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ajánlattevőt
hirdeti ki nyertesnek a beszerzési eljárás tekintetében.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási szerződés” megkötésére.
2. Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP2012-4.10.0/A „ Helyi hő, és villamosenergia –igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati kiírásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be napelemes
rendszere kiépítése céljából a következő megvalósítási helyekre vonatkozóan, az alábbi
költségekkel:
A pályázat címe:
Napelemes rendszer kiépítése Somlószőlős településen
Telepítési hely:
- Művelődési Ház, 91 hrsz,
- Óvoda 8 hrsz,
- Polgármesteri Hivatal, 8 hrsz.
Projekt teljes bruttó költsége: Kivitelezési költség + (auditor+műszaki ellenőr): 12.407.995 Ft
Projekt igényelt támogatás összege: 10.546.796 Ft
Projekt biztosított teljes önerő összege: 1.861.199 Ft
Támogatottság esetén pályázathoz szükséges önerőt – melynek összege 1.861.199 Ft – az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős: Bodnár György polgármester
7./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Bodnár György polgármester
- Tájékoztató a vízrendezési pályázattal kapcsolatban
Bodnár György: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szerződés aláírásra került. A
MAPI-val pedig egy szerződést írt alá, amiben kéri, hogy a menedzsment tevékenységre
kössék meg a megállapodást. Ők készítik a tendereztetést stb. beszámolókat, ennek a költsége
szerepel ebben és 100 %-ban elszámolható a pályázatban. A 166 millió forintból 132 millió
forint, ami a valós kivitelezésre fordítható. Lényeges, hogy 16 millió Ft önerő szükséges.
Uzsoki Tamással megállapodtak abban, hogy amennyiben nyer az önkormányzat és aláírásra
kerül a szerződést, azt követően az Eu önerő alapból pályázhatnak az önerő 50 %-ra. Most
erre egy igényt kell benyújtani az Eu önerő alaphoz, 8 millió forintot lehet ezzel megpályázni.
Erre egy megbeszélést szeretnének összehívni. Kéri a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót
elfogadta.
-

Temető rendelet
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Bodnár György: A temető rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy a jegyzővel elkészítik az
anyagot, és az kerül majd a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
-

2013. évi rendezvényterv

Bodnár György: Javasolja az előző évekhez hasonlóan egy hónapon belül összeállítani a
2013. évi rendezvénytervet. A március 15-i ünnepséget ettől függetlenül megtartják.
Elmondja, hogy Hodos testvér településről már érkezett meghívás, a szlovákiai Hodosba is
kaptak meghívást.
- Tüzifa kérdése
Balogh Tamás: Elmondja, hogy a lakosok kapják a fát az önkormányzattól és azt hiszik,
hogy az önkormányzat egy fakereskedés. A javaslata, hogy ezt végérvényesen szüntessék meg.
Bodnár György: Az önkormányzatnak van és lesz is fája. Embere nincs, de ezt ne itt vitassák
meg. Elmondja, hogy aki ki tudja fizetni a fa árát, az ki is fizeti. Aki fát kér, ahhoz
mindenkihez elmegy, ahol nincs fa oda küld, nehogy megfagyjanak.
Balogh Tamás: Kérdezi a jegyzőt, hogy Somlóvásárhely községben van-e ilyen.
Bendes István: Elmondja, hogy a szociális tüzifaprogram keretében 72 ember nevében kértek
tüzifát, de 27 m3 fát kapott Somlóvásárhely önkormányzata, ezt tudták kiosztani. Így a
bizottságnak el kellett dönteni, hogy ki kapjon.
Balogh Tamás: Somlószőlős is kapott 20 m3 fát, azt ki is osztották, de ezenkívül már a
háromszorosát kihordták. Kérdezi, hogy lehet arra rendeletet hozni, hogy a fa osztogatás
szűnjön meg.
Bodnár György: Erre nem lehet rendeletet alkotni, ebben saját hatáskörben dönthet.
Balogh Tamás: Ezek, szerint elosztogathatja a polgármester a falu fáját.
Bodnár György: A rászorulóknak adni kell, akkor ezek szerint mindenki rászoruló.
Somogyi Róbert: Az előző üléseken szó volt arról, hogy már senki nem kaphat fát. ezzel
szemben másnap egy lakos kapott fát, és még utána is.
Bodnár György: Tudja Kovács Lászlóról beszélnek, aki a start munka keretében dolgozik az
önkormányzatnál. Ő a ki nem vett szabadságáért kapta a fát.
Balogh Tamás: Ő ezt mindenképpen kéri megszüntetni, vagy legalább előtte együtt beszéljék
meg, hogy ki kaphat. Termeltessék ki az egészet, adják el, és befejeződik. Nem az
önkormányzat feladata, hogy tüzelővel ellássák azokat is, akik nincsenek rászorulva. Kapjon
aki igazából rászorult.
Bodnár György: A napirendet lezárta.
-

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Bendes István jegyző
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Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
12 /2013. ( II.12. ) sz. határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló
2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést tudomásul veszi. Az abban foglaltak
figyelembevételével javasolja a felálló új Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal által
az új szabályzatok elkészítését, a munkafolyamatok szervezését. A szükséges módosítások
határidejét figyelembe véve a hivatalhoz tartozó települések jelenlegi számát és a további
négy településsel történő bővülést 2013. szeptember 30. napjában határozza meg a
képviselőtestület.
Felelős: Bodnár György polgármester

Bodnár György polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 50 perckor
berekesztette.
Kmf.

Bodnár György
polgármester

Bendes István
jegyző

Balogh Tamás

Somogyi Róbert

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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