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Lfles helye: Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati Hivatal
Somloszolosi Kirendeltseg 8483 Somloszolos, Kossuth u. 164.

Jelen vannak:

Bodndr Gyorgy polgdrmester
Balogh Tamds alpolgdrmester
Egyed Sdndor
Takdcs Ferenc,
Somogyi Robert kepviselok
Harczi Livia helyettes aljegyzo
Sarkadi Tiborne jegyzokonyvvezeto

Az iilesen 2fo erdeklodo jelent meg.

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Udvozli a megjelenteket. Megdllapitja, hogy az 5/6 testiileti
tagbol 5 fo megjelent, az tiles hatdrozatkepes, azt megnyitja.
Jegyzokonyv hitelesitonek Balogh Tamds es Egyed Sdndor kepviselotjavasolja kijelolni.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
ellenszavazat es
tartozkodds nelktil - Balogh Tamds es Egyed Sdndor kepviselot Jegyzokonyv hitelesitonek
kijelolL
Javaslatot tesz az tiles napirendjere, amelyet a vegyes ugyek keretebenjavasol kiegesziteni az
ovoddsok uszdsoktatdsra void szdllitdsdnak koltsegeirol, a Gyor Szol megkeresesevel
valamint a Roma Nemzetisegi Onkormdnyzattal kotott egyuttmukodesi megdllapodds
felulvizsgdlatdval.
'
Harczi Livia helyettes aljesvzo: Javasolja a napirendi pontok koze a koztisztviselok
illetmenykiegesziteserol szolo rendelet megalkotdsdrajavaslat felvetelet.
Megkerdezi, kinek van mdsjavaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban? - Nem volt.
Keri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetert, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelktil - az aldbbi napirendet fogadja el:
\

ellemzavazat es

NAPIREND:
I./ Borut Egyesulet kerelme ,,Somloi okos utak" cimu pdlydzathoz.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
2J Somlo-Kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulds Tdrsuldsi Megdllapoddsdnak (5. modositds)
jovdhagydsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
3./Devecseri Kozponti Hdziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds Tdrsuldsi Megdllapoddsdnak
modositdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
4./ Devecser Kozponti Hdziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds ugyeleti auto vdsdrldshoz
hozzdjdrulds kerese
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
5./A temetokrol es a temetkezesrolszolo 11/2004. (V.I.) onkormdnyzati rendelet modositdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
6./ Az onkormdnyzat 05/5. hrsz-u ingatlan foldvdsdrldsi szdndeka
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
7./ Hdzszdmvdltozds az Arany Jdnos utcdban
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
8./ Belso ellenorzesijelentes az Onkormdnyzatndl 2013-ban vegzett ellenorzesrol
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
9./ Vegyes ugyek:
- 2014. evi rendezveny terv
- Ovoddsok uszasoktatdsra valo szdllitdsdnak koltsegei
- Gyor-Szol megkereses, titoktartds aloli felmentes ugyeben
- koztisztviselok illetmenykiegeszitesenekjavaslata
- Somloszolos Roma Nemzetisegi Onkormdnyzattal kotott egyuttmukodesi megdllapodds
felulvizsgdlata
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

NAPIREND

TARGYALASA

I./ Bar lit Egyesulet kerelme ,,Somloi okos utak" cimu pdlydzathoz.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Elmondja, hogy a pdlydzat a Somlo hegy turisztikai
markentingjenek a megalapozdsdra szolgdl. Lenyege, hogy a HACS teruletehez tartozik Doha
es Somloszolos.

Somlovdsdrhely es Somlojeno neveben az Egyesiilet ezt a pdlydzatot nem tudta benyitjtani,
mert nem kertilt erre a terilletre kiirdsra apdlydzat. Errol volt egyesuleti elnoksegi tiles, ahol
elhangzott, hogy lehet majd ehhez csatlakozni azon pinceknek is, akik tul vannak a Seden, ill.
a dobai oldalon.
Jelenleg nem, mert ez a pdlydzat 7,9 millio forintos pdlydzat, 100 % tdmogatottsdggal. A

pdlydzat azert kapia a Snmloi okos utak elnevezest, mert flz okos telefonokbcin benne van a
GPS es ezeken a teriileteken a boros gazddk bejelentkeznek, ott keszul egy kisfilm, felkerulnek
az adott helyek koordindtdi, es az ideldtogato bekapcsolja a telefonjdt es a GPS odavezeti,
amelyik pincet meg szeretne Idtogatni. Ez egy internetes tdbla, amely utba igazitja a Somlora
Idtogatot.
Ismerteti a Borut Egyesiilet kerelmet, melyben az egyesulet az onkormdnyzatot
kezessegvdllaldsra keri fel 2 millio forint osszegig. Keri a kepviselo-testulet velemenyet,
javaslatdt.
Balogh Tatnds alpolsdrmester: Kerdezi, hogy a tobbifalu mennyivel tdmogatja a pdlydzatot?
Bodndr Gyorsv polgdrmester: Csak Doha tdmogathatja, a polgdrmester ur is jelen voli az
elnoksegi tilesen, de nem nyilatkozott.
Somosvi Robert kepviselo: Velemenye szerint oldjdk meg az onkormdnyzat nelkul valahogy.
Nem tdmogatja.
Balosh Tamds alpolsdrmester: O meg megnezne, hogy kik adjdk ehhez a nevuket, a mai
vildgban nemjavasolja a kezessegvdllaldst.
Bodndr Gyorsv polgdrmester: Kerdezi, hogy megfelel -e javaslatnak, hogy Doha vegye fel
kepviselo-testuleti ulese napirendjere es nyilatkozzon.
Balosh Tamds alpolsdrmester: Mindenkeppen vdrjdk meg Doha donteset. Ekkora osszegre
nem mernek kezesseget vdllalni.
Somosvi Robert kepviselo: Bdrmi tortenhet, nem tudnak fizetni es Somloszolosnek kellfizetni,
mert o a kezes.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Kerdezi, hogy I milliora vdllalnak-e?
Balosh Tamds alpolsdrmester: Ha a kancelldr ur, Doha is vdllal, akkor igen. Kerjenek az
Egyesulettol garancidt arra, hogy visszafizetik az I millio forintot, es garancidt vdllalnak
arra, hogy a kezessegvdllalds lekerul az onkormdnyzat neverol.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: A kancelldr ur mar leirta, hogy 2 milliora vdllal kezesseget.
Egyebkent nem Idt benne rizikot.
Javasolja, hogy keresse meg az egyesulet Doha onkormdnyzat at a kezessegvdllaidssal
kapcsolatban, mert a testulet igy Idtja megosztottnak a felvdllalt kezesseget es akkor vdllalja
be Somloszolos az I millio forintot, ha Doha is bevdllal I milliot. Szabadi Jdnostol kerni fog
jegyzokonyvi kivonatot.
Keri, hogy aki ezzel egyetert, kezfenntartdssal jelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

1/2014. (1. 21.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a Somloi
Boritt Egyesulet Somloi okosutak komplex turisztikai nyertes
projektjenek megvalositdsdhoz ugy Idtja megosztottnak a kezesseg
vdllaldst es akkor vdllalja Somloszolos az I millio forintot, ha Doha
telepules onkormdnyzata is bevdllal 1 millio forintot.
A Kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, a dontesrol tdj'ekoztassa
Doha kozseg polgdrmesteret.
A kepviselo-testulet ujabb informdcio birtokdban a Somloi Borut
Egyesulet kezessegvdllaldsi kerelmet ismetelten napirendre tiizi.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

2./Somlo-Kdrnyeki
Tobbcelu Kistersegi
(5. modositds) jovdh agydsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Tdrsulds

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Ismerteti az eloterjesztes.
javaslatdt.

Tdrsuldsl

Megdllapoddsdnak

Keri a testulet velemenyet,

Kerdes, hozzdszolds nem volt.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatot: I./ Somloszolos Kozseg
Onkormdnyzatdnak Kepviselo- testiilete a Somlo-Kornyeki Tobbcelu Kistersegi tdrsulds
egyseges szerkezetii Tdrsuldsi Megdllapoddsdt ( 5. modositds) az eloterjesztes mellekleteben
foglaltak szerint jovdhagyja.
2./ A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a fenti dontesrol a Somlo Kornyeki Tobbcelu Kistersegi tdrsulds elnoket ertesitse es a tdrsuldsi Megdllapoddst aldirja.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester, Hatdrido: 1-2./ azonnal, folyamatos.
Keri, hogy aki a hatdrozati javaslattal egyetert, kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

2/2014. (L 21.) hatdrozat
I./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a Somlokornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulds egyseges szerkezetii Tdrsuldsi

Megdllapoddsdt (5. modositds) az eloterjesztes mellekleteben foglaltak
szerint jovdhagyja.
2.1 A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a fenli
dontesrol a Somlo-kornyeki Tobbcelu Kistersegi Tdrsulds elnoket ertesitse
es a Tdrsuldsi Megdllapoddst aldirja.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 7-2.7 azonnal, folyamatos

3./Devecseri
Kozponti
Haziorvosi
Ugyeletet
Megdllapoddsdnak modositdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Fenntarto

Tdrsulas

Tdrsuldsi

Bodndr Gydrgy polsdrmester: Ismerteti a Devecseri Kozponti Haziorvosi Ugyeletet
Fenntarto Tdrsulas Tdrsuldsi Megdllapoddsdnak modositdsdrol szolo hatdrozati javaslaiot:
I./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a Devecseri Kozponti
Haziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulas Tdrsuldsi Megdllapoddsdnak modositdsdt az
aldbbiak szerint hagyjajovd:
A Tdrsuldsi Megdllapodds 1.2 pontja helyebe az aldbbi pont lep:
,,1.2 A tdrsulds szekhelye: 8460 Devecser, Dedk ter 1. "
A Tdrsuldsi Megdllapodds 2. pontjdnak 2. sora helyebe az aldbbi sor lep:
Devecser Vdros Onkormdnyzata
8460 Devecser, Dedk ter 1.
Toldi Tamds polgdrmester
4733
2./ A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a fenti dontesrol a Devecseri
Kozponti Haziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds Elnoket ertesitse es az egyseges szerkezetii
Tdrsuldsi Megdllapodast aldirja. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester, Hatdrido: 1-2./
azonnal, folyamatos.
Keri, hogy aki a hatdrozati javaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

Kerdes, hozzdszolds nem volt.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

3/2014. (I. 21.) hatdrozat
I./ Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
a Devecseri Kozponti Haziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tarsulas
Tarsulasi Megallapodasanak modositasat az alabbiak szerint
hagyjajova:
5

A Tarsulasi Megallapodas 1.2 pontja helyebe az alabbi pont lep:
,,1.2 A tarsulas szekhelye: 8460 Devecser, Deak ter 1."
A Tarsulasi Megallapodas 2. pontjanak 2. sora helyebe az alabbi
sor lep:
_.

55

Devecser Varos
Onkormanyzata

8460 Devecser, ToldiTamas
Deak ter 1.
! polgarmester

4733

1.1 A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a
fenti dontesrol a Devecseri Kozponti Haziorvosi Ugyeletet
Fenntarto Tarsulas elnoket ertesitse es az egyseges szerkezetii
Tarsulasi Megallapodast alairja.
Felelos: Bodnar Gyorgy polgarmester
Hatarido: l-2./azonnal, folyamatos

4J Devecser Kozponti Hdziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds ugyeletl auto vdsdrldshoz
hozzdjdrulds kerese.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv poledrmester: Ismerteti az eloterjesztest. Ismerteti a hatdrozatijavaslawt:
I./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testiilete a Devecseri Kozponti
Hdziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds reszere ugyeleti auto vdsdrldshoz 241,-Ft x
telepules 2013. janudr 1. napi lakossdgszdm szerint hozzdjdrui 164.844.-Ft osszeggel.
2./ A Kepviselo-testulet megbizza a polgdrmestert a hozzdjdrulds utaldsdval Felelos: Bodndr
Gyorgy polgdrmester, Hatdrido: 1-2/azonnal. Javasoljaahatdrozatijavaslatelfogaddsdt.
Kerdes, hozzdszolds nem volt.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az alabbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

4/2014. (I. 2L)'hatdrozat
I./ Somloszolos
Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a
Devecseri Kozponti Hdziorvosi Ugyeletet Fenntarto Tdrsulds reszere
ugyeleti auto vdsdrldshoz 241,-Ft x telepules 2013. janudr 1. napi
lakossdgszdm szerint hozzdjdrui 164.844,-Ft osszeggel.
2J A Kepviselo-testulet
utaldsdval.

megbizza a polgdrmestert

a hozzdjdrulds

Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 1-2./ azonnal

5./A temetokrol es a temetkezesrol szolo 11/2004. (V. 1.) onkormdnyzati rendelet
modositdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ismerteti a mult evben hozott hatdrozati javaslatot. Javasolja,
hogy a rendelkezesi jog 25 evre szoljon, illetve ennek a meg egyszeri megvdlthatosdga. Men
ha a temeto szuk lenne, akkor a 25 ev utdn a nem megvdltottra rdtemetes engedelyezheto.
Balogh Tamds alpolsdrmester: Javasolja, hogy a rendelkezesi jog megszerzeseert 25 e Ft-ot
kelljen fizetni, melybol a lakcimkdrtydval rendelkezo somloszolosi lakosoknak 24 e Ft legyen
a kedvezmeny.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ismerteti a javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselotestulete ugy dont, hogy inditvdnyozza a temetokrol es a temetkezesrol szolo 11/2004. (V. I.)
onkormdnyzati rendelet modositdsdt a rendelet-tervezet es az indoklds szerint.
Keri, hogy aki a rendelet modositdstfogadja el, kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi rendeletet:

ellenszavazal es

Somloszolos Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
1/2014. (I. 31.)
onkormanyzati rendelete
a temetokrol es a temetkezesrol szolo 11/2004. (V. 1.) rendelet modositasarol

(A Rendelet es indokldsa, valamint egyseges szerkezetben a jegyzokdnyv
megtalalhato.)

mellett

6,/Az onkormdnyzat 05/5. hrsz-u ingatlan foldvdsdrldsi szdndeka
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polsdrmester: A terulet megvdsdrldsdrol mar beszelt a testulet, most
ugyanarrol a foldteruletrol van szo. A terulet 1,5 ha es 1.200 e Ft -ert megvehetne az
onkormdnyzat. A 05/5. hrsz-u foldteruletrol van szo, a tulajdonosok papaiak es a Hajagos
partjdnfekszik a terulet. A Sportpdlya helyenek eladdsakor elhangzott, hogy a veteldrbol

foldteruletet fog vdsdrolni az onkormdnyzat. Megnezte az akkori dontest, de sajnos ez a
hatdrozatba nem kerult bele. Az eladdsrol szolo hatdrozatot ismerteti, a teruletek osszesen
1 418 000 Ft-ert kerultek eladdsra.
Elmondja, ha vetelre keriil a sor, akkor a teriiletet fel hell szakertovel erlekeltetni. Eddig
Holczinger Otto bcrelte a teriiletet.
Balogh Tamds alpolgdrmester: Az drat magasnak taldlja.
Bodndr Gvorsv polgdrmester: Javasoljon az elado egy drat es akkor ugy dontenek. Ha a
szakerto magasabbra ertekeli, akkor is csak ezt az drat fizetik, ha alacsonyabbra, akkor
viszont azt.
Somosvi Robert kepviselo: Velemenye, hogy ezt a vdsdrldst most tegyekfelre szeptemberre.
Erre a penzre nagyobb sziikseg van mdsra. Megkezdodik az drokepites, es azt beszeltek, hogy
utdna megcsindltatjdk az utakat. A faluban nem csindltak semmi Idtvdnyosat, nincsenek
utcatdbldk, semmi, amirol beszeltek. Olyat kell csindlni, aminek van Idtszata, es ha marad
meg penz, akkor terjenek erre vissza szeptemberben. A jdrddk is fontosabbak, mint a
foldvdsdrlds.
Bodndr Gvorgy polgdrmester: A fold terulet most elado, ha kiadjdk berbe nem bizlos, hogy
azt szeptemberben felbontjdk, mivel dltaldban ot evre kotik a berleti szerzodeseket, mert
mdskepp nem igenyelhetnek foldalapu tdmogatdst. A Hajagos patak partjdn taldlhato a
terulet, es ha a testulet szennyvizberuhdzdst szeretne, akkor oda bekotheto a szennyviz tisztito.
Volt egy igeretuk, amikor eladtdk a sportpdlydt es ugy gondolja, hogy azt ennek a testiiletnek
kellene betartania.
Somosvi Robert kepviselo: A problema az, hogy az igeretukbol 90 % nem left betartva.
Balosh Tamds alpolgdrmester: Javasolja, hogy szeptemberig mindenkeppen vdrjanak a
foldterulet megvdsdrldsdval, vagy pedig ha lehetseges vegye berbe az onkormdnyzat.
Szeptemberben ha ezt nem tudjdk megvdsdrolni, akkor is tud mdsik teriiletet, amit eladndnak
lenyegesen olcsobban.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: A berletet jo dolognak tartja. A mdsik terulettel kapcsolatban
elmondja, hogy a szennyviz csak eld vizbe kotheto be.
Addig, amig az drok nines kesz, addig felesleges left volna utcatdbldkat kirakni, vagy barmit
is szepiteni.
Javasolja, hogy ajdnljdk fel a berbevetelt es szeptemberben visszaternek a veteli ajdnlat
tdrgyaldsdra. Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselotestulete ugy dont, hogy a somloszoldsi-05/5. hrsz-u ingatlan vetelere 2014. szeptembereben
kivdn visszaterni, addig pedig berbevetelet kezdemenyezi es ajdnlatot her a terulet
berbevetelere termenyben es AK ertekben.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

5/2014. (I. 21.) hatdrozat
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a
Somloszolos 05/5. hrsz-u ingatlan vetelenek ugyet 2014. szeptemberben
ismetelten napirendre tuzi, addigpedig berbevetelet kezdemenyezi es
ajdnlatot her a terulet berbevetelere termenyben es AK ertekben.
Hatarido: 2014. September 30.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester

7./Hdzszdmvdltozds azArany Jdnos utcdban
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorgy polgdrmester: Elmondja, hogy egy lakdsfenntartdsi
tdmogatds
megdllapitdsdt vegezte az ugyintezo, de nem tudta megdllapitani, mivel a kerelmezo hdzszdma
nem egyezett a tulajdoni lapon szereplovel. A Foldhivatallal egyeztetett, ugy velte, hogy
megkeri a hivatalt, hogy szdmozzdk at a hdzszdmokat, de ez nem lehetseges. Erre a tesliiletnek
van felhatalmazdsa.
Egy ingatlan nyilvdntartdsi kerelmet kell beadni. Elony, hogy csak lakcimkdrtydt kell
csereltetni az erintetteknek, osszesen 5 embernek. Dontest kell hozni es a hatdrozati kivonatot
csatolni kell az ingatlan nyilvdntartdsi kerelem melle. Termeszetesen a lakosokat ertesiteni
kell errol. A Foldhivatalnak ezert eljdrdsi illeteket kellfizetni, amely nem nagy osszeg.
Harczi Livia helvettes aliesvzo: teen a hdzszdmozdsrol szolo hatdrozatban fel kell sorolni a
jelenlegi es a hozzd megfelelo uj hdzszdmokat. Ingatlanonkent 6.600 Ft igazgatdsi eljdrdsi
szolgdltatdsi dijat kell megfizetni. Az erintett utca lakoit tdjekoztatni kell a dontesrol es az
okmdny cserejerol.
A kepviselo-testulet tagjai egyetertoenfoglaltakdlldst.
Bodndr Gyorgy polgarmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos
Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy Somloszolos Arany
Jdnos utcdban a meglevo hrsz-okhoz tartozo hdzszdmokat modositja az aldbbiak
szerint: 194. 193/1. 192/1. 191/1. 190/4. 189. 188. hrsz-okat erinti az uj 4/A-tol a
16. hdzszdmig. 2J A Kepviselo-testulet megbizza a polgdrmestert az ingatlan
nyilvdntartdsi kerelem Foldhivatalhoz torteno benyujtdsdval. 3./ A Kepviselotestulet felkeri a polgdrmestert, hogy a hdzszdmvdltozdssal erintett ingatlanok
tulajdonosait az uj hdzszdmokrol ertesitse. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatarido: 2013.februdr28.

Keri a hatdrozati javaslat elfogaddsdt.
Keri, hogy ajavaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkiil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

6/2014. (I. 21.) hatdrozat
I./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete

ugy dont, hogy Somloszolos Arany Jdnos utcdban a meglevo
hrsz-okhoz tartozo hdzszdmokat modositja az aldbbiak szerint:

Ssz.

hrsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

194
193/1
192/1
191/1
190/4
189
188

jelenlegi
hazszam
6
8
10
12
14
16
-

uj
hazszam
4/A
6
8
10
12
14
16

2./ A Kepviselo-testulet megbizza a polgdrmestert az ingatlan
nyilvdntartdsi kerelem Foldhivatalhoz torteno benyujtdsdval.
3./ A Kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, hogy a
hdzszdmvdltozdssal erintett ingatlanok tulajdonosait az uj
hdzszdmokrdl ertesitse.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2013.februdr28.

8./Belso ellenonesi jelentes az Onkormdnyzatndl 2013-ban vegzett ellenorzesekrol
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Ismerteti a belso ellenorzesi jelentest. Keri a testiilet
velemenyet, javaslatdt.
Kerdes, hozzdszolds nem volt.

Bodndr Gyorgy polgdrmester: Ismerteti a belso ellenori jelentest.
Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete a
Belso ellenorzesi jelentest elfogadja. Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak
Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak a
2012. evi koltsegvetesi beszdmolo es zdrszdmadds vizsgdlata temakorben a Tompe
10

es Tdrsa Bt. dltal 2013. evben vegzett harmadik ellenorzes belso ellenorzesi
jelenteset megismerte es az abbanfoglaltakatjovdhagyja. A Kepviselo-testulet keri
a polgdrmestert, hogy a belso ellenorzes 2013. evi osszes ellenorzesenek
megdllapitdsairol keszuljon intezkedesi terv a javaslatok es megdllapitdsok
teljesitesere, illetve potldsdra. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester Hatdrido:
2014. junius 30.

Keri, hogy aki a hatdrozatijavaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

7/2014. (1. 21.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testiilete
ugy dont, hogy Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak a
2012. evi koltsegvetesi beszdmolo es zdrszdmadds vizsgdlata
temakorben a Tompe es Tdrsa Bt. dltal 2013. evben vegzett
harmadik ellenorzes belso ellenorzesi jelenteset megismerte es
az abbanfoglaltakatjovdhagyja.
A Kepviselo-testulet keri a polgdrmestert, hogy a belso
ellenorzes 2013. evi osszes ellenorzesenek megdllapitdsairol
keszuljon intezkedesi terv a javaslatok es megdllapitdsok
teljesitesere, illetve potldsdra.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. junius 30.

9./ Vegyes iigyek:
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

- 2014.evi rendezveny terv

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Felsorolja, hogy 2014. februdrjdban a testillet javaslatdra
tartandk az Idosek Napjdt. Mdrcius 15-i megemlekezes, amikor Hodosba is mennenek. Mdjus

31-e, vagy junius 1-en tartandk a Nemzeti Osszetartozds Napjdt. Junius 7-8-ra a BdcskaFekete meggynapokra kaptak meghivdst. Augusztusban Falunap a 20-a elotti heten,
szeptemberben a szlovdkiai Hodos lakomanapokra mennenek. Szeptember vegen a bucsu,
mdsnapjdn az ,,ltthon vagy, Magyarorszdg szeretlek" rendezveny megtartdsa. Oklober 23-i
megemlekezes, illetve december 19-enfalu kardcsonya, valamint szilveszter.
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Balosh Tamds alpolgdrmester: A Somloi Napok rendezvenyt is megrendezhetnek.

Bodndr Gvorgy polsdrmester: A rendezvenyre meg utdna kerdez, hogy hoi tervezik unnak
megtartdsdt.

Somosvi Robert kepviselo: Arra is rd lehet kerdezni, hogy az 1. napirendnel tdrgyult
kezessegvdllaldsndl meg lehetne emliteni, hogy ha akkor vdllaljdk az I millio forimot, ha
megrendezhetik a Somloi Napokat.

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ne vonjunk ilyen osszefuggest
kezessegvdllalds kozott.

Keri, hogy aki a fent felsorolt rendezveny tervezetet elfogadja,

a Somloi Napok es a

kezfenntartdssaljelezze.

Keri a javaslat elfogaddsdt.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelktil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

8/2014. (1.21.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a 2014. evi
rendezveny tervet az aldbbiak szerint hatdrozza meg:
2014. februdr Idosek Napja
2014. mdrcius 15-i megemlekezes,
2014. mdrcius 15-i hetvege Idtogatds Hodosba
2014. mdjus 31. Nemzeti Osszetartozds Napja
2014. junius 7-8. Bdcska-Fekete meggynapokra meghivds
2014. augusztus 16. Falunap
2014. szeptember szlovdkiai Hodos lakoma napokra meghivds
2014. szeptember 28. Bucsu, (mdsnapjdn):
2014. szeptember 29. ,,Itthon vagy, Magyarorszdg szeretlek" rendezveny
2014. oktober 23-i megemlekezes
2014. december 19. fain kardcsonya, valamint szilveszter.
A Kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, hogy a rendezvenyeket
szervezze meg es koordindlja.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. junius 30.
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- Ovoddsok uszdsoktatdsra valo szdllitdsdnak koltsege
Bodndr Gvorsv polgdrmester: Elmondja, hogy ovodai szuldi ertekezleten vett reszt, ahol
felmerult a gyerekek uszdsoktatdsa. Vannak szulok, akik most is viszik uszdsra a gyermekukei,
de felmerult, hogy egy ajkai ovoddba, ahol uszomedence is van, lehetne vinni a gyerekeket.
Egy or a 600 Ft-ba kertil, es 10 alkalom lenne celszeru dprilis es mdjus honapokban. A sziilok
ugy nyilatkoztak, hogy ezt dtvdllaljdk. Arajdnlatot kertek a szdllitdsra Csonka Jdnostol 21
fore, a koltseg 190.500 Ft a 10 alkalomra. Orvosi vizsgdlatot vdllalni kell. Uszosapkdt,
furdokopenyt, papucsot a szuloknek kell biztositani. Felvettek a kapcsolatot a VizikekZoldikek Ovoddval (Ajka, Sport u. 10.) es abban maradtak, hogy dprilis kozepetol, mdjus
kozepeig ez az oktatds lebonyolodna.
Javasolja az uszdsoktatdsra valo szdllitds koltsegeinek onkormdnyzati dtvdllaldsdnak
elfogaddsdt.
Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy doni,
hogy
Keri, hogy aki ajavaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

9/2014. (1. 21.) hatdrozat
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete ugy doni, hogy
a Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoddba jdro gyermekek a VizikekZoldikek Ovoddban (Ajka, Sport u. 10.) valo uszdsoktatdsdnak
autobusz szdllitdsi koltseget biztositja 2014. dprilis, mdjus honapokban,
10 alkalommal.
A kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy Csonka Jdnos
Noszlop, Jokai u 53. szdm alatti lakos vdllalkozoval kosse meg a
szdllitdsi szerzodest.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. mdrcius 31.
Bejelentes:
Bodndr Gyorsv polgdrmester: Elmondja, .hogy mdsnap reggel jelentenie kell, hogy osszesen
12 f o somloszolosi gyermek van, akik megkezdenek az elso osztdlyt, illetve 2 fo kisszolosi
gyermek. Problema, hogy egy demogrdfiai terkepet is vinnie kellene, amely azt tartalmazza,
hogy az ovoda szerint jovore 5, azt koveto evben pedig 6 elsos gyermek lenne. Holnap vinni
kell a kervenyt Budapestre, aminek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amiben vdllaljdk az
iskola fenntartdsdt, kuldeni kell a kerelmet, hogy fogadjdk be, valamint a demogrdfiai
terkepet.
Harczi Livia helvettes aljegyzo: Kerdezi, hogy az iskola fenntartds mire terjed ki, a rezsi
koltsegek dtvdllaldsdra?
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Bodndr Gyorsv polsdrmester: A rezsi koltsegek dtvdllaldsdra es a karbantartdsra is.
Elmondja, hogy dllamilag a somlovdsdrhelyi altaldnos iskoldhoz van Somloszolos felveteli
korzetbe sorolva, s igy a nagyaldsonyba jdro gyerekek buszkoltseget nem vdllaljdk. Ezt a
testuleti dontest meg kellene vdltoztatni, hogy Somlovdsdrhelyhez tartozzon Somloszolos.
Somosvi Robert kepviselo: Kerdezi, hogy a 12 fo gyerekbol hdny fo jama biztosan
Somloszolosbe ?
Bodndr Gyorgy polsdrmester: Ehhez meg kell nyilatkoztatni a szuloket. 8 fo Somloszolos i
gyermeknek kell lenni. Holnap reggel dtviszik a nyilatkozatot az ovoddba.
Esved Sdndor kepviselo: Elofordulhat, hogy holnap aldirjdk
Somloszolosbe iratjdk a gyerekuket, de szeptemberben meg sem.

a nyilatkozatot,

hogy

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ez a nyilatkozat felkerul Budapestre, ok mar kotelezhetik
kesobb a szillot, ha elteres lesz.
Koszoni a tdjekoztato meghallgatdsdt. Intezi az iskolai ugyet.

Gyor-Szol megkereses titoktartds aloli felmentes ugyeben
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gydrsv polsdrmester: Felolvassa Gyor Szol Zrt megkereseset. Ismerteti az dltaluk
megkuldott hatdrozatijavaslatot: Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak kepviselo-testulete
hozzdjdrul ahhoz, hogy a Gyori Jdrdsbirosdg elott folyo G. 22.561/2013. szdmii perben (
Gyorszemere, Egyed, Rdbacsecseny es Kisbabot Kozsegek Onkormdnyzata ellen a Gyor
Nagytdrsdgi Hulladekgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds dltal, az onresz meg nemfizetese
miatt inditott perben ) az eljdro biro tanukent hallgassa meg dr. Ponya Zoltdn ugyvedel. A
hozzdjdrulds felmentest ad a titoktartds alol az eljdro ugyved reszere. Felelos: Bodndr
Gyorgy polgdrmester, Hatdrido: 2014. janudr 31. (a hatdrozat megkuldesere a Gyor
Nagytersegi Hulladekgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds reszere)
Javasolja a hatdrozati javasat elfogaddsdt. Keri, hogy aki a javaslattal egyetert,
kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo - testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta

ellenszavazal es

10/2014. (I. 21.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak kepyiselo-testulete hozzdjdrul
ahhoz, hogy a Gyori Jdrdsbirosdg elott folyo G. 22.561/2013. szdmii
perben ( Gyorszemere, Egyed, Rdbacsecseny es Kisbabot Kozsegek
Onkormdnyzata ellen a Gyor Nagytersegi Hulladekgazddlkoddsi
Onkormdnyzati Tdrsulds dltal, az onresz meg nemfizetese miatt inditott
perben) az eljdro biro tanukent hallgassa meg dr. Ponya Zoltdn
iigyvedet. A hozzdjdrulds felmentest ad a titoktartds alol az eljdro
ugyved reszere.
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A kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, hogy a dontest ktildje meg a
Gyor Nagytersegi Hulladekgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds
elnoke reszere.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014. janudr 31.

koztisztviselok illetmenykiegeszitesenek javaslata
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorgv polsdrmester: Felkeri ajegyzoasszonyt, hogy ismertesse az eloterjesztest.
Harczi Livia helyettes aljesvzo: Ismerteti a Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati
Hivatalndl foglalkozatott koztisztviselok illetmenykiegesziteserdl szolo Onkormdnyzati
rendelet megalkotdsdnak szuksegesseget.
A helyi onkormdnyzat rendeletben egysegesen valamennyi kozepfoku es fehqfoku ixkolai
vegzettsegu koztisztviselonek illetmenykiegeszitest dllapithat meg, amelynek merteke a
koztisztviselo alapilletmenyenek legfeljebb 20%-a. Az illetmenykiegeszites csak a tdrgyevre, 1
evre vonatkozhat.
Kerdes, hozzdszolds nem volt.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Azert is indokolt a rendelet megalkotdsdnak ajdnldsa es
tdmogatdsa, mert igy a kozos hivatalndl foglalkoztatottak here nem csokkenne.
Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete egyetertesi
jogdt fejezi ki es javasolja Somlovdsdrhely Kozseg Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek,
hogy a Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati Hivatalndl foglalkozatott koztisztviselok
illetmenykiegesziteserol szolo Onkormdnyzati rendeletet az eloterjesztesnek megfeleloen
alkossa meg. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester, Hatdrido: azonnal.
Keri, hogy aki a hatdrozati javaslattal egyetert, kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo- testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

- ellenszavazat es

11/2014. (1.21.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testiilete
egyetertesi jogdt fejezi ki es javasolja Somlovdsdrhely Kozseg
Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek, hogy a Somlovdsdrhelyi
Kozos Onkormdnyzati Hivatalndl foglalkoztatott koztisztviselok
illetmenykiegeszitesrol szolo Onkormdnyzati rendeletet az
eloterjesztesnek megfeleloen alkossa meg.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: azonnal
Somloszolos Roma Nemzetisegi Onkormdnyzattal
megdllapodds feliilvizsgdlata
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
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kotott

egyuttmukodesi

Bodndr Gyorgy polgdrmester: Elmondja, hogy a Roma Nemzetisegi Onkormdnyzat
egyuttmukodesi Megdllapoddsdnakfelulvizsgdlata torvenyi eloirds alapjdn szukseges.

Harczi Livia helyettes aljesvzo: Elmondja, hogy az onkormdnyzat es a Roma Nemzetisegi
Onkormdnyzat kozott letrejott egyuttmukodesi megdllapoddst a kepviselo-testiilet 2012-hen
felulvizsgdlta ugy, hogy a 15/2006. (XI. 14.) hatdrozatdval elfogadott egyuttmukodesi
megdllapoddst hatdlyon kivul helyezte. Hatdlyon kivul lett helyezve, mert sok mindenben
modosult a mar nem Cigdny, hanem Roma Nemzetisegi Onkormdnyzat torvenybol eredo
feladatai, kotelezettsegei.
A Kepviselo-testiilet 26/2012. (II. 14.) hatdrozatdval jovdhagyott
egyuttmukodesi
megdllapodds modositdsait ismerteti.
Elmondja, hogy a modositds eredmenyekent felul kell vizsgdlni es modositani, ha szukseges az
Onkormdnyzat Szervezeti es Mukodesi Szabdlyzatdt.
Kerdes, hozzdszolds nem volt.
Bodndr Gyorsv polgdrmester: Javasolja a Roma Nemzetisegi Onkormdnyzat egyuttmukodesi
megdllapoddsdnak felulvizsgdlatdrol szolo eloterjesztes es a modositott egyuttmukodesi
megdllapodds elfogaddsdt.
Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete
a
Somloszolos Roma Nemzetisegi Onkormdnyzattal 2012. februdr 14-en megkotott es az
26/2012. (II. 14.) hatdrozatdval jovdhagyott egyuttmukodesi megdllapoddst felulvizsgdlta, es
a megdllapodds modositdsdt az eloterjesztes mellekleteben foglaltak szerint jovdhagyja. A
Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert az egyuttmukodesi megdllapodds
modositdsdnak aldirdsdra. A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy az
onkormdnyzat Szervezeti es Mukodesi Szabdlyzatdt vizsgdlja felul. Felelos: Bodndr Gyorgy
polgdrmester Hatdrido: azonnal, a felulvizsgdlat 2014. junius 30.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

12/2014. (I. 21.} hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a
Somloszolos Roma Nemzetisegi Onkormdnyzattal 2012. februdr
14-en megkotott es az 26/2012. (II. 14.) hatdrozatdval
jovdhagyott egyuttmukodesi megdllapoddst felulvizsgdlta, es a
megdllapodds
modositdsdt az eloterjesztes mellekleteben
foglaltak szerint jovdhagyja.
A Kepviselo-testiilet felhatalmazza
a polgdrmestert
egyuttmukodesi megdllapodds modositdsdnak aldirdsdra.

az

A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy az
onkormdnyzat Szervezeti es Mukodesi Szabdlyzatdt vizsgdlja
felul.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: azonnal, a felulvizsgdlat 2014. junius 30.
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Tobb kerdes, hpzzdszolds mm volt, mas napirendi pont nem leven a polgarmester a kepviselotesltilet nyilvdnos iileset 19 or a 35 perckor berekesztette.
•
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