
1 

 

Szám: Ssz/  89 /2018. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30.-án 16 órai 

kezdettel megtartott nyilvános  üléséről. 

 

Ülés helye:  Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló 

 

Jelen vannak:     Kiss János Norbert           polgármester 

Somogyi Róbert                alpolgármester,  

Balogh Tamás  

                            Kató Dénes                      

                           Vida Szabolcs Árpád                 képviselők 

  

   Rendes- Somlai Eszter      aljegyző 

   

Lakosság részéről: - 

 

Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 testületi 

tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjére. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 

 

NAPIREND: 

 

1./ Rendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

2./ Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás  

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

4./Törvényességi észrevétel 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

5./Polgármester 2017. év szabadságáról és 2018. évi tervéről 

Előterjesztő: Somogyi Róbert alpolgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

- Soros irodákról 

- Zártkerti pályázat benyújtásáról 

- Idősek napjáról 

- Falunapról 

- Somlói Művészetért Egyesület kérelme 

- Pályázathoz kapcsolódó árajánlatok elbírálásról 

- Óvoda alapító okiratának módosításáról 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

 

1./ Rendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 

Kiss János Norbert  polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri, tegyék fel kérdéseiket. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert  polgármester: Javasolja az első rendelet módosítását a tervezet alapján 

Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta a: 

 

1/2018. (I. 31.) rendeletét 

 

A helyi adókról szóló 11/2014. ( XI. 28. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

Kiss János Norbert  polgármester: Javasolja a második módosítását a tervezet alapján Kéri, 

hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta a: 

 

2/2018. (I. 31.) rendeletét 

 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 

2/2015.(II 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

2./ Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester : Ismerteti az előterjesztést. Javasolja elfogadásra a 

körzethatárokat, valamint a határozatba belefoglalni a hátrányos helyzetű tanulók létszámát, 

mely 16, ebből 3 fő jár a nagyalásonyi,  13 fő a vásárhelyi iskolába.   

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

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

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás- meghozta az alábbi határozatot:  

 

1/2018.( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
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Hivatala által megállapított kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatárainak meghatározásával 

egyetért. 

Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében 

Kisszőlősön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű 

általános iskolába járó gyermekek létszáma 16 fő, akik 

közül 3 fő a Kinizsi Pál Általános Iskola Nagyalásony, 13 

fő a Széchenyi István Általános Iskola Somlóvásárhely 

tanulója. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

    Határidő: 2018.02.15 

 

 

 

3./ Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás  

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 

Kiss János Norbert  polgármester: Felolvassa a kisebbségi önkormányzattal kötött megállapo-

dás főbb pontjait. Mivel 2014. évben lett utoljára módosítva a 2012. évben elfogadott megálla-

podás, javasolja az új megállapodás elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.  

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Kiss János Norbert  polgármester:  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat 

között az új megállapodást javasolja elfogadni, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfenntartással 

jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

2/2018. ( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzattal új 

együttműködési megállapodást köt.  

A 2012. január 31-én megkötött együttműködési megálla-

podás hatályát veszti. 

(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékle-

te.) 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2018.01.31. 

 

 

 

4./Törvényességi észrevétel 

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a felhívás elfogadását. 

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

   

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás- meghozta az alábbi határozatot:  
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3/2018.( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Veszprém Megyei Kormányhivatal által VEB/005/260-1/2018. 

számon küldött törvényességi felhívást megtárgyalta, az abban 

foglaltakat elfogadja. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2018.03.30. 

 

 

 

5./Polgármester 2017. év szabadságáról és 2018. évi tervéről 

Előterjesztő: Somogyi Róbert alpolgármester 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja elfogadását. 

 

 A testület részéről hozzászólás nem történt. 

   

Somogyi Róbert alpolgármester:: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 

tartózkodással - meghozta az alábbi határozatot:  

 

4/2018.( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a polgármester 2017.évben 

felhasznált szabadságáról szóló beszámolót és 2018. évi 

szabadságtervét az előterjesztésben foglaltak alapján. 

Felelős: Somogyi Róbert alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

6./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Kiss János Norbert  polgármester 

 

 

6.1./ Soros irodákról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Gondolja nem Somlószőlős községben nyílna ilyen iroda. 

Nehéz eldönteni, hogy hozhatnak e olyan határozatot-rendeletet, hogy itt nem nyithat senki 

ilyen irodát. 

 

Balogh Tamás képviselő: Mindenféle határozatot hozhatunk. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Nem az iroda létrehozását tiltják meg, hanem nem kérnek az 

irodákból, támogatják  az ellenkampányt a levél alapján. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja határozatba foglalni, hogy támogatják az ellen-

kampányt, nem kérnek a bevándorlást szervező irodákból és elutasítják a betelepítés.  Kéri, 

hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 
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5/2018. (I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja az ellenkampányt a ,,soros 

irodákkal ’’ és Soros György kampányával szemben, mely 

értelmében kijelenti, hogy  ,,nem kérnek a bevándorlást 

szervező irodákból ” és elutasítják a betelepítést. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6.2./Zártkerti pályázat benyújtásáról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztés alapján a beadandó pályázatot. 

Jelenleg 90%-ban kész van,még nincs beadva. Az útfelújítás eleje a start közfoglalkoztatásból 

valósulna meg, a középső része pedig e pályázatból. A területvásárlás után furmint szőlő 

kerülne telepítésre és a falu bora termék létrehozása. 

 

Balogh Tamás képviselő: Megéri a területvásárlás? 

 

Kiss János Norbert polgármester: A Dénes és az ő véleménye alapján igen, van rajta pince is. 

Szerinte nyerni fognak. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntar-

tással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

6/2018. (I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy benyújtja a Földművelésügyi Minisztérium 

által kiírt a zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázatát 

(kódszám: ZP-1-2017). 

A pályázat keretében együttműködési megállapodást ír alá 
Somlószőlősi Önkéntes Polgárőr Egyesülettel, a 

Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesülettel é a 

Somlószőlősért Egyesülettel. (A megállapodás tervezetek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  

A pályázathoz 1.331.879,-Ft önerőt biztosít a 2018. évi 

költségvetése terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 

pályázat benyújtására a szükséges nyilatkozatok, 

megállapodások aláírására. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2018.01.31. 

 

 

 

6.3./Idősek napjáról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Február 10-re tervezik az idősek napját.   
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Kató Dénes képviselő: Érdeklődik a polgármester úrtól, hogy utána járt e annak, hogy ő le-

mondott delegált tagságáról a szövetkezetben és akkor nem kell e helyette más? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Nem kell, ezt mondta az ügyvéd, ezt írásban nem adta, de 

akkor megkéri úgy is. 

 

Kató Dénes képviselő: Szőke Karcsi féle ház bérleti díjával mi a helyzet, mert még mindig nem 

fizetett a pékség? A földük nincs kiadva bérletbe az új szövetkezetnek, azt is rendezni kellene. 

Ezt jelezte aljegyző asszony már tavaly, de még minid nem lett intézve. Ezekről is dönteni kelle-

ne. Valamint arról volt szó, hogy a Borút Egyesülettől kér még pénzt a falunapi költségekre, 

ezzel mi a helyzet? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Nem tud ezekre most válaszolni. 

 

Kató Dénes képviselő: Mindjárt idősek napja, a szervezésből megint ki lettek hagyva. Mennyit 

szavazzanak meg rá? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Úgy véli 300 e Ft elegendő lesz a költségei fedezetére, nem 

is fogják felhasználni. 

 

Balogh Tamás képviselő: Hány főre számítanak? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Száz főre számítanak. Javasolja a 300 e Ft-os keretet hatá-

rozatba foglalni. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 

tartózkodással - meghozta az alábbi határozatot:  

 

7/2018.( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a megrendezésre kerülő idősek napja 

rendezvény lebonyolítására 300.000,-Ft-ot biztosít a 2018. 

évi költségvetése terhére.  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2018.02.12. 
 

 

 

6.4./ Falunapról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Pontos időpontjuk még nincs. Augusztus elején is lehetne. 

 

Balogh Tamás képviselő: Egy napos legyen. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: A szervező Cseh Tiborné kérte, hogy adjanak meg egy keretet 

amivel gazdálkodhat, valamint az időpontról is beszéljenek, mert augusztus húsz körül már sok 

fellépő foglalt. 

 

Balogh Tamás képviselő: Igen, nehogy úgy járjanak, mint tavaly. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ha tavaly úgy lett volna, ahogy megbeszélték, hogy nem áfa 

körösek lesznek a fellépők, az pont egy millió forintot jelentett volna költségvetésből. Így volt 

megbeszélve az elején a Bettivel. 

 

Balogh Tamás képviselő: Találják ki kik legyenek a fellépők és legyen akkora szervezve. Most  
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ne szervezzék meg nélkülük. 

 

Somogyi Róbert alpolgármester: Mennyi legyen az összeg? Maximum 500 e Ft. 

 

Balogh Tamás képviselő: Abból egy fellépő díja sem jönne ki. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ha ennyiből kijönne, szervezze meg alpolgármester úr. 

 

Kató Dénes képviselő: Elegendő lenne a kultúrház udvarán tartani, egyszerűbb lenne a 

vendégfogadás stb is. 

 

Balogh Tamás képviselő: A pályáról viszont nagyon szép a hegy. Egymillió kell rá. 

 

Kató Dénes képviselő: Az étkezde átalakítás költségeit ki állja? 

 

Kiss János Norbert polgármester: Nem tudja, nem is az önkormányzat csinálja, hanem az új 

szövetkezet. Kérdezze a Vida Szabolcsot, mint elnököt. Úgy véli az egy millió forint elegendő 

lesz a költségei fedezetére. Javasolja ezt határozatba foglalni. Kéri, hogy aki a határozati 

javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

8/2018.( I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 2018. évi Falunap megrendezésére 

1.000.000,-Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetése terhére.  

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: 2018.02.12. 

 

 

 

6.5./ Somlói Művészetért Egyesület kérelme 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést, javasolja a határozat tervezet 

elfogadását . 

 

Kérdés a képviselő-testület részéről nem merült fel.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntar-

tással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

9/2018. (I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy VP6-19.2.1.-37-1-17 kódszámú Komplex turisztikai kínálat 

fejlesztése című pályázati felhívásra, a Somlói Művészetért 

Egyesület (Székhely:8483 Somlószőlős, Zártkert 2327/3, 

Adószám: 18942958-1-19) által beadandó Somlói Művésztelep 

című pályázatot támogatja, mit a településen megjelenő új 

tevékenységet és szolgáltatást. 
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Pályázat megvalósításának helyszíne: Somlószőlős, zártkert 

2327/3 hrsz. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

kivonatának pályázó részére történő megküldésére. 

Felelős:  Kis János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6.6./ Pályázatokhoz kapcsolódó árajánlatok elbírálásról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a beérkezett árajánlatokat az Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Somló-hegy lábánál pályázatukkal kapcsolatban. 

Januárban a műszaki ellenőrzés témakörében kért be e-mailen árajánlatokat, melyre 2 cégtől 

érkezett be ajánlat. Az egyik Hertelendy Győző EV. bruttó 250 e Ft összegben, a másik Maródi 

Zoltán e.v. 315 e Ft összegben.  A Településképet meghatározó közösségi épületek külső 

rekonstrukciója Somlószőlősön kapcsán szintén két árajánlat érkezett a műszaki ellenőr 

témakörben .  Hertelendy Győző EV. bruttó 250 e Ft összegben, a másik Maródi Zoltán e.v. 315 

e Ft összegben. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Az 500 e Ft értékhatár nem meghaladó beszerzések 

lebonyolítására a beszerzési szabályzatuk alapján a polgármester jogosult. 

 

Kiss János Norbert polgármester: Igen, de szerette volna, ha a testület is látja a pályázat 

megvalósításának folyamatát. Javasolja a z olcsóbb ajánlattevők kiválasztását mindkét 

pályázat esetében. 

 

Kérdés a képviselő-testület részéről nem merült fel.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslatával egyetért, kézfenn-

tartással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

10/2018. (I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1./ az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a 

Somló-hegy lábánál című TOP-4.1.1-15-VE1-2016 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokkal 

Hertelendy Győző egyéni vállalkozót (8341 Mihályfa, Petőfi u. 

45., adószám: 68265113-1-40) bízza meg árajánlatában 

foglaltak lapján bruttó 250.000,-Ft összegben. 

2./ a  Településképet meghatározó közösségi épületek külső 

rekonstrukciója című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokkal Hertelendy Győző 

egyéni vállalkozót (8341 Mihályfa, Petőfi u. 45., adószám: 

68265113-1-40) bízza meg árajánlatában foglaltak lapján 

bruttó 250.000,-Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó 

megrendelések, szerződések, nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Kiss János Norbert polgármester 

Határidő: folyamatos 
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6.7./ Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést, javasolja a módosító okirat 

elfogadását az óvodavezető asszony javaslati alapján. 

 

Kérdés a képviselő-testület részéről nem merült fel.  

 

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntar-

tással jelezze. 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

11/2018. (I. 30.) határozat 

 

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda 

Alapító Okiratát 2018. augusztus 01. napi hatállyal módo-

sítja.  

A Képviselő-testület jóváhagyja az Alapító Okirat Módosí-

tó Okiratát, felhatalmazza a polgármestert a módosító ok-

irat és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, va-

lamint a felkéri a  változás bejelentés megküldésére a  

Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére. 

Az Alapító Okirat módosító okirata és az egységes szerke-

zetbe foglalt Alaptó Okiratot a jegyzőkönyv mellékletét 

képzi.  

Felelős: Kiss János Norbert  polgármester 

Határidő:folyamatos 

 

 

 

 

 

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 20 perckor 

berekesztette. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kiss János  Norbert                                                                   Rendes - Somlai Eszter                      

  polgármester                                                          aljegyző 

 

 

 
 

Szlottáné Turi Edina 

jegyző 


