
Szám: Ssz/ 74- 8 /2016,

Jegvzőkönvv

Készült: Somlószőlős Önkornlányzat Képviselő-testületének 20t6. .július 5-én ]5 órai
ke zde t l el me gí ar t ot í nyilyáno s ülé s é r ől.

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róbert alpolgármester
Balogh Tamás , Kató Dénes,
Vida Szabolcs képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné j e gyzőkönyvve zet ő

Lakosság részéről: 0 fő

Kiss ldnos Norbert polgármester: Köszöníí a megjelenteket, Megállapítja, hog,, az 5 testületi
tagból 5 Jő megjelent, az ü]és határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére,
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 5 igen szayazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélbijl az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
l./ Az önkormányzat 20l6. évi költségvetésének módosííása
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
2. /Máltai Szeretetszolgálat bé eti szerző dé se
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Tájékoztató a pályázatokhoz kapcsolódó költsé4ekrőt
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
4. / Ovodavezető helyetí e síté s éről
EIőterjesztő : Kiss János Norbert polgármesíer
5./ Somlószőlősi Roma Nemzeriségi Önkormányzat kérelme
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
6./ Doba Ónkormányzatával kózös vaglonról
Előterjesztő : Kiss János Norbert pol4órmester
7./ Tájékoztatás a kommunális adóüg,,ekről
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
B./ Angliai tanulmányút támogatásáról
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
9./ Belső Ellenőri jelentés
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
l 0./ Falubusz bérbeadá,ga
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester



NAaIREND rÁneyeuis,a

1./ Az öttkormányzat 201 6. évi költségvetésének mótlosíttisa
Előterjesxtő: Kiss János Norbert poIgtirmesíer
kiss János Norbert polgdrmester: Isnleríeti a renclelet módosítását. kéri a testület
vé le mé nyél, j avaslatát.

Kó rdés, hozzászólús nem volt.

Kiss l.ánqs, Norbert polgármester: Javasolja a módosítás efogadását. Kéri, hopgl aki ezzel
eglelért, kézfenníar tással j elezze.
somlószőlős Önkormányzat képviselőlestalefu 5 igen szavdzattal, tartózkodás és
ellens:avazat nélkül megalkotta az atábbi rendeletet;

9/2016.(WI. 6. ) rendelet

az Önkormtinyzat 2016, évi költségveíéséről szóló
4/20I 5.(II.1 6.) önkormdnyzaíi rendelet módosításóról.
( Rendelet a jegzőkönyv mellékletét képezL)

2./ Máltai szeretetszolgálat bérleti szerzőclése
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Kiss János Norbert oolplÍrmesíer: Ismerteti a bérleti szerződés tet-vezetet, A Máltai
Szeretetszolgálat 2013. január l+ől használja az épületet, határozatlan időre. Az eredetihez
kéPest annYi a változás, hogl a szemétszállításra kötnek szerződést a Győrrel. Probléma volt
a JŰtéssel is, a szerződés tartalmazza, hogl kapnak fát 75 e Ft értékben, amit egl elkalanített
helyen tárolnak. A szerződés határozatlan időre szól, íg az bármikor felmondhűó. Elmondja,
hogl vállalta a kémény kifugázását, valamint a hátsó kémény nem felel meg a tűzvédelmi
előírásololak, ezért oda építenek egl keményt, amelynek az anyag irát a szőlgálat rtzefi, a
munkákat az önkormányzat elvégzi. Kéri a testület \,éleményét, javaslatát,

kérdés, hozzószólás nem volt.

I(i.ss_ János Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki a bérleti szerződés megkötésétlel egyetért,
ké z/e n n t a r t á s s a l j e l e z z e.

somlószőlős Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozaíot:

72/20I ó.( W|.5,) határozaí

SomI ó s zőlős Ónkormányzat Képvis elő-te stüle te úgy dant,
hog bérbe adja tulajdonát képező Somlószőlős, Kossuth
u. 105. szám alatti épületet a Maglar Máttai
Szeretetszolgálat Eglesület részére (t125 Budapest,
Szarvas G. út 58-60 ., képviselő: Bondor Lajos
régióvezető) határozatlan időre térítési díj nélkal a
jeglzőkönyv mellékletét képező helységhasználati
s z e r z ő dé s te rv e z e tb e n ío gl al t ak.fe l t é t e l e k s zer i nt,



Á Képviselőlestületül felhatalnlazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Kiss János Norberí polgármester
Határidő: azonnal

3,/ Tájékoztató a pályú1atokho7 kapcsolódó köttségekrőI
Előterjes6tő: Kiss Jónos Norbert poIgúrmester

kiss Jónos Norbert polgármesíer: Ismerteti a pályázatokhoz kapcsolódóan beérkezetl
számlúkat, melyekeí a képviselőlestület az anyaggal epyütt megkapott. kéri a testület
vé l e mé nyé t, j avas la tát.

Balogh Tamds képviselő: Kérdezi, hogl mennyi az esély, hog,l nyernek ezeken a
páIyázatokon.

kiss Jdnos Norbert polgármester: Ó kudarcnak éIné meg, ha háromból kettő nem nyerne.

Baloeh Tamós képviselő: Közel l millió forintról van szó, arról volt szó, hog,l nem kerül
semmibe a pályázat.

kiss Játtos Norberí polgármester: Ezek a számlák nem a pályázat része, hanem a tervezés
díja. Ezek engedélyes tervek lesznek, a későbbiekben bármikor fel lehet használni.

Balogh Tamás képviselő: Elíogadja a tervezési díjakat, de ilyen összegek mellett
mindennemű terveztetést fejezzenek be, várják meg a pályázati eredményeket.

Kiss lános Norbert polgármester: Jalasolja az előteriesztésben fogalt számlák kiegenlítését,
annak átutalását, Kéri, hogy aki a javaslattal egletért, ke{enntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőtestülete 1 igen szavazattal ] tartózkodással -
ellenszavazat nélk l meghozta az rllábbi határozatot

73 /20 1 6.ű/II. 5,) határozaí

Somlós zőlő s Ónkormányzat Képvis elő-t e stülete úg) dönt,
hogy
- betont lásárol az Invep Kfi (Csehbánya, Fő u. 55.) től
332.550,-Ft értékben , valamint kavicsot a Somló-
környék Kft.-től 165.274,-Ft összegben (Somlószőlős,
Kossuth L, u. 75.) a sportpálya parkoló kialakításához és
egléb célra,,

- megbízza Szabó Dániel egléni vállalkozót a
Somlószőlős, Kossuth u. ]ó4 száma alatti épület óvoda
bővítés és átalakítás tervezésével 360.000,-Ft összegben
valamint a SomlószőIős Kossuth u, ]67. szóm alatti
épület külső rekonstruktiója építési engedélyes terv
ké szíté s év el 1 2 0. 00 0,, Ft ö s s zegben ;

- megbízza az ICON Hungary Kft+ (Budapest, Szt. László
tér 6.) a VP-6-7.4,1.]-16 (településképet meghaíározó
é pUl e t ktil s ő r e ko ns t r u kc i ój a, t ö bbfunkc i ó s kö z ö s s é gi t é r
létrehozása pályázat elkészítésével)t27,000,-Ft
összegben;



- megbízza az Immo-Therm Mérnöki Tanácsadó és Sz.
Kft-t (Biatorbágl, Szabadság út 55.) a VP-6-7.4.1 1-16
pályázathoz kapcsolódó épüIetenergetikai szakértői
.fe la datok ellátá sával 1 9 0. 5 00, - Ft ö s sze gbe n
a 201ó. évi költsépyetés terhére.
A Képviselőlestüleltil .íelhllalmazza a polgármestert a
s ze rződé se k al áír á s óra.
Felelős: Kiss.lános Norbert polgőrmesler
Határidő; azonnal

4./ Óvotl avezető h ely eííesítése
Előterjesztő: kiss Jdnos Norbert polgdrmester

Kiss Jtíttos Norbert polgúrmester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi évben a 22/2015.
számú határozatával a képviselőlestület egl évre Horváthné Csiszár lldikót bíztrl meg az
óvoda vezetéséyel, mivel ez letelik, ígl az állós meghirdetésre keralt a kszk honlapján. A
jelentkezési határidő augusztus 10.-én jár le és a tervek szerint másnap el is bírálhatjuk a
b e é r ke z etí pályázat okat.

A lájékoztatót a képviselő-testulet tudomásul yette.

5J SomlószőIős Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgórmesíer

Kiss lános Norbert polgármester: Felolvassa a Roma Nemzeíiségi Ónkormányzat levelét,
amelyel a képviselő+esnleí megkapott. A játszótér kórbekerítése véleménye szerint is
szükséges, ],50 m-es drótkerítésre gondolt. Játékokat kernek még a játszótérre, erre yannak
prospektusok, amiből lehet vólasztani. véleménye szerint a bekerítés 150 e Ft összegből
megoldható lenne. Kéri a testület véleményéí, javaslatát.

kató Dénes képuiselő: véleménye szerint, mivel az emlé]onű is ott van, szebb és
b i zt o nsá gosahh l enne fakerí tés.

Kiss Jdnos Norbert oolgármester: A.fakerítéssel eg)etért, l50 e Ft-ot javasol meghatórozni.
Kéri, hogl aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képviselőlestüléte 5 igen szayazatíal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkijl - meghozta az alábbi határozatot:

74/20 l 6.( WL 5.) határozat

Soml ós zőlős Onkormányzat Képvis elő te stülete úgl dönt,
hogl a játszótér körbekerítésére - fa kerítéssel - 1 50,000,-
Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére ,
A képviselő-testületül megbízza a polgármestert a kerítés
elkészíttetésével.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatdridő: azonnal

4



6,/ Doba Önkormtínyzatávul közös vag1lonróI
EIőterjesztő: Kiss János Norberí polgtírmester

Kiss Jdnos Norberí polgármesíer: Ismerteti az ingatlanok becsléséről készütt any(]gol. Kéri a
í e s tül e t vé l e m ényél, j avas lal út.

Balogh Tamás kéDviselő: Kérdezi, hogl Doba azt szerelné, ha kifizetnék a rájuk eső részl?
Hány épületről yan szó? Meg kell nézni, hogy menry)ií költötíek az épiiletekre. azok rezsijére.

Rentles- Somlai Eszter aliegvző: Nég épaletről yan szó. Doba önkormányzata azí k&le,
hogl a közös vagyonról vtllamílyen ./brnábtln egyezzenek meg az önkormányzatok, akúr
kifizetés, akár csere.fbrmájában, minden nrcgoldás érdekli őket.

somogvi Róbert alpolgármesíer: véleménye szeriní éptiletenként ] mitlió forintot javasol
kifizetni.

Balogh Tamás képviseő: Egyetért. Ha nemfogadják el, pereskedhetnek.

Kiss János Norberí Dolgármester: A javaslatlal egyetéú, Doba önkormányzatát értesííeni
kell. kéri hogy aki egtetért azzal, hogy a négy épület után 1 millió forint kerüljan
fe l aj ánl ás r a D o b a ö nkor mányzat a r é s z é r e, ké zfennt a r t ás s al j e l e z z e.
somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete 5 igen sza,-azattal - ellenszavazat és
lartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot;

75/20 I 6.( WL5.1 hatdrozaí

Soml ó szől ős Önkormányzat Képvi selő+e stülete úg) dönt,
hogl a Doba Onkormányzatának a közös vag,,onként
nyilváníartott Somlószőlős 42 hrsz-ú ,,konyha, étkező,
udvar " ;Somlószőlős 569/13 hrsz-ú ,,általános iskola";
Somlószőlős 569/22 hrsz-ú ,,lakóház, udvar"; és
Somlószőlős 537 hrsz-ú ,,orvosi rendelő" épületek
megvásárlására 4.000.000,-Ft-ot ajánl fel tulajdoni
hányadáért.
A képviselő+estületül felhatalmazza a polgármestert a
t ár gl al ás ok lefo ly t at á s ár a.
Felelős: Kiss János Norbeft polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Tájékoztatás a kommunális adóüglekrű
Előterjesztő: Kiss Júnos Norbert polgórmester

kiss János Norbert polgdrmester: Tájékoztatja a kepviselő-testületet a kommunális adó
eme lé s ével kapc s ol atban érkezett l evel e ket.

Balogh Tamús képviselő: Elmondja, hogl többen megkeresték az adóemeléssel kapcsolatban
és nagl a Somló hegyen a felháborodás emiatt, Ötszörös árat emelteh ez ígl nem lesz jó a
továbbiakban, véleménye szerint vissza kell vonni ezt a döntésí.

Somogvi Róbert alpolglírmesíer: Az adót megenlelték, most már valamit muíatni is kell,
véleménye szerint a hegi utakaí sürgősen el kell kezdeni rendbe tenni. Beszélt olyun
íulajdonossal, aki azí mondta, hogt fizet, de kapjon is érte valamit.



Kaíó Dénes képviselő: Véleménye szerint még egl hutladékgyűjtőre szükség lenne.

kiss Jtíttos Norbert polgármester: Beszéltek már tlrról, hogy legkésőbb jóvőre meg lesz a
kanterarendszer, akkor kirakiák a kukákaí, és akkor nyomon tudják követni, hog,t kik rakiák le
a Szemelet.

Balogh Tamds képviselő: Most ki kell rakni, nenl leheí vele vánli, Most emeltek adóí, most
kell utal, yillanyí csinálni, szemétglűjtőket kihelyezni. Beszedik a sok pénzt, mutatni kell
valanlit, merí negtúnladhatjákőket és igazuk lesz. Lepglen valami határidő, vttgy csökkeníik az
adót, vagl történjen valami. O nem akarja a mocskolódást hallgatni.

Kiss Jdnos Nofbert polqrírmester: Ázt is el kellett volna mondani a gazddknak, hogy 20 évig
adókedvezmény volt. 3000 Ft-ot rtzeuek nag,, nehézségek árán, ezért néz ki úgy a Somló,
ahogl kinéz. Nekik kellett volna az utakaí karbantaflani, mert ezt is előírja a hegytörvény.
Egleíérí azzal, hogy ezenlúl jogosan várják el az önkormányzattól ezeket a dolgokat.
JtiIiusban már látható lesz az utakjavítása.

Balogh Tamás képviselő: Az emberek nem azért háborognak, hogt többet kell fizetni, mert
befizetik, de szeretnének érte kapni yalamit, Nem kell elfelejteni, hogy a kisgazdák miatt van
még a Somló, mert ha ők nem lennének, mindent .felvásárolnák a nagygazdák és az összes
kispincét ledózerolnák, akkor hogl szednének be adót,

Kiss Iónos Norbert polgármester: Első lépésként már felállításra került a huttadékgyűjtő.

Á testülel az elhangzotí tájékoztatást elfugadja.

8,/ Angl iai tan uI móny út támogatás áról
EIőterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmester

Kiss János _Norbert polgórmester: Felolvassa a Naglalásonyi Áttolános Iskola kérelmét,
amelyben Ang,,án Patrik és Czégel Csenge tanulók angliai tanulmányútjához kernek
támogatást. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

Somogvi Róbe aloolgármester: A képviselőtestület az előző években is támogatta a
tanulók angliai tanulmányútját, javasolja, hogl 20-20 e Ft-al most is támogassa a testület.

Kiss János Norbert polgórmester: A jayaslattal eg)etért, kéri, hog,, Ángtán Patrik és Czégel
Csenge tanulók angliai tanulmányúíját 20-20 e Ft-al támogatja, kezfenntartással jelezze.

somlószőlős Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot:

76/201 6.( WL 5,) hatdrozat

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete úg,, dr;nt,
hogl a Naglalásonyi Kinizsi Pál Átalányos Iskola
Q'{agtalásony, Kossuth uz. 33. , képviselő: Csikósné
Marton Lívia) -t támogatja Czégel Csenge és Áng,,án
Patrik angliai tanulmányútiuk céljából 40.000,-Ft-al .

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos



9./ BeIső ellenőrzési jeIentés
Előterjes7tő: Kiss János Norbert polgórmester

Kiss Já'los Norbert DoIgdrmester: Ell1londia, hogy a tavasz.folyamán belső ellenőrzés volt az
Önkormdnyzatnál, ahol a rilarlmlnlko programot ellenőrizlék. Az ellenőrzés mindenl renr]ban
talált, intézkedés me8tételére nincs javu,slat, így a .jelenlés elfogadását jal,ctsolja.

kérdés, hozzúszólás nem yolt_

kiss Jdnos Norberí polgármester: kéri. hogl aki a helső ellenőrzési .ielentést etfogadja,
ké zJb nnt ar t ás sa l jelezze.

son ószőlős onkormányzat képviselőlestülete 5 igen szavazatlal ellenszavazaí és
íartóZkodás nélktil - meghozta az alábbi határozatoí:

77/20 1 6.( WI.5.) haíározat

SomlószőlősÓnkormányzatKépviselőlestülete a belső
e lle nőrzé s i j el enté st elfo gadi a.
(Belső ellenőrzési jelenlés a jegtzőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbeft polgármester;

Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Határidő: azonnal

l 0./ Falubusz bérbeadása
Előterjesxtő: Kiss János Norbert polgármesíer

kiss ldnos Norbert polgrírmester: Tájékozíalja a kepviselő-testaletet, hogy a lakosság
részéről több megkeresés érkezett, hogt szeretnék a falubuszt kirándulásra kibéretni,
Horvátországba, Erdélybe. Elmondja, hogl a páIyázaí szakmai progranlja nem teszí ezt
lehetővé, így nem is javasolja a képviselő-íestületnek a falubusz bérbeadósál.

A képviselőtestület az elhangzottakkal egletért.

kiss János Norbert polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 15 perckor
berekesztette.

l,L)
iyy,á ő'*,
polgalmesler

/1z----
Rendes - Somlai Eszíer

aljeglző

Szlott,'áné

k,

Kmí.


