
Szdm: 20- 23 /2015.

Jeevzőkönvv

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestületének 20]5. november 24-én 15
ór ai ke z de tt e l me gt art o tt ny ilv áno s ül é s ér ő l.

Ülés helve: Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárglaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róbert alpolgármester
Kató Dénes, képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
S ar kadi Tib orné j e glz ő kö nyw e ze t ő

Távolmaradt : Vida Szabolcs képviselő,
Balogh Tamás képviselő érkezését későbbre jelezte

Lakosságrészéről: I fő

Kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Köszönti a megjelenteket, Megállapítja, hogy az 5 testületi
tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkjl - az alábbi napirendetfogadja el:

NAPIREND
]./ A szociális tüzifa juttatás szabályairól
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norb ert pol gárme ster
2, / Adór endel et módo sítás áról
Előterj e s ztő : Kis s János Norbert pol gárme ster
3./ Belső ellenőrzési jelentés
Előterj esztő : Kis s Jáno s Norb ert pol gárme ster
4. /Kt;telező iskolai körzethatárolcról
Előterj e s ztő : Kis s János Norb ert pol gárme ster
5. / B akonykar s zt Zrt b e adv ánya
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norbert pol gárme ster
6/Vegles üglek
Előterj e sztő : Kis s Jáno s Norb ert pol gárme ster
- vida zoltán somlószőlősi lakos laknsbérleti szerződés módosítósa
- Térkép
- Rendezési Terv módosítása
- Magassági pont pótlása
- Tájékoztató a polgármester részéről átruházott hatáskörben hozott dantéselcről



NAzIRE ND rÁn c vlt-lis,a

1./A szocióIis tűzifa juttatús szabályairól
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Elmondja, hogy az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatásban részesült, 53 m3 tűzifu formájában. A szociális tűzifára való jogosultság
szabálYairól az önkormányzatnak rendeletet kett alkotnia, amelyet ismertet. Javasolja a
r endel et me galkotás át.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

Kiss Jdnos Norbert polgármester: Kéri, hogl aki a rendelet
lré zfennt art ás s al j e l e zz e.

megalkotásával egletért,

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a:

16 /20l5. (XI. 25.I rendeletét

a szocídlis tűzifa juttatás szabőlyairól.
(Rendelet a j eglzőkönyv melléklete)

2./ Adóre ndelet mó dosítús áró l
Előterj esztő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmester

kiss Júnos Norbert polgármester: Ismerteti az adórendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet, miszerint a ]2 e Ft-ot ]5 e Ft-ra javasoljafelemelni. A helyieknektovábbra is jár a
kedvezmény, 3 e Ft lenne. Számításai szerint mitliós nagy,,ságrendről van szó. Az
Önkormányzat eglre több terhet vesz át a lakosságtól, amihez pénz kell. Kidolgozás alatt van
a Somló heg,'i szemétszállítást. Márciusban és októberben tervez a Somló heg,len
lomtalanítást, amit az önkormányzat elvégezne, az Győr-Szol Zrt-vel azt kell megbeszélni,
hog,' hova lehet elszállítani, A hegli utak rendbetételét, bozótírtást is el kell végezni, Ki kett
gazdálkodni a helyi JŰnyírásokat, a nem a községben lakók ingatlanánál is meg kell azt
oldani. Erről szólna az emelés. kéri a testület véleményét, iavaslatát,

Somogvi RÓbert alpolgármester: Véleménye,szerint szelektív hulladékg,lűjtőket is lehetne a
hegl lábánál elhelyezni.

KÍss János Norbert polgdrmester: A javaslatot támogatja. Kéri, hogl aki a helyi adólcról
s zól ó r ende l e t mó do s ít ás áv al e gl et ért, kézfennt art ás s al j el e zz e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil megalkotta a

l7/2015.( XI. 2il rendeleí

A helyí adókról szóló 11/2014. (XI.2S.)
rendelet módosítús dról"
( Rendelet a jegtzőkönyv melléklete)



3./ Belső ellenőri jelentés
Előterj esztő: Kiss Júnos No rb ert p olgármester

Kiss János Norberí poledrmester: Ismerteti a belső ellenőri jelentést. Átadia a szót az
aljegzőnek.

Rendes - Somlai Eszter aliegvző: Ismerteti a belső ellenőri jelentésben fettárt
hiányosságokat. Elmondja, hog,, a hiányosságok pótlása már folyamatban van, szabályzatok
már el ls készültek, analitikus nyilvántartó pro7ram a testületi döntést követően
megrendelésre került.

A testület részéről hozzószólás nem történt,

KÍss Jdnos Norbert polgórmester: Javasolja a belső ellenőrzési jelentés etfogadását. Kéri,
hogY aki a belső ellenőrijelentés elfogadásával egyetért, kézfenntartássaljelezze.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal - ] tartózkodással -
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

10l/2015.( XI . 24.) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testülete a Bocskay és Társa BT. belső ellenőrzési
jelentését valamint az intézkedési tervet elfogadja.
(A jelentés é az intézkedési terv a jeg1,1zőkönyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

Balogh Tamds képviselő a testület ülésére 15,45 órakor megérkezett.

4./kö telező is kolai kö rzeth atáro k
Előterj esztő: Kiss Júnos Norbert polgúrmester

KÍss János Norbert polgármester: Á képviselő-testületnek minden évben el kell fogadni az
iskola körzethatárokat, amit a törvény javasolt. Somlószőlős vonatkozásában a
Somlóvásárhelyi Széchenyi Áhalános kkola éi. a Nag,lalásonyi Általános iskola lcórzethatárát
határozzók meg, amely Somlószőlős egész területére kiterjed. Javasolja a Noszlopi Általános
Iskola felvételét, mivel oda is járnak Somlószőlősből g,termekek iskolába, nincs megoldva a
g,'ermekek szállítása. A glermekek érdekei sérülteh mivel a KLIK úgy tekintett rájuk, hogy
csak Dobai glermekek járnak Noszlopra, szőlősiek pedig nem. A szállításukat a szülők oldják
meg. Ez Somlószőlősben gond, mert nincs falugondnoki szolgálat, nincs állandó sofőr,

A testület a javaslattal eg,letért.

Kiss JÓnos Norbert nolgármester: Javasolja a körzethatárok elfugadását, Noszlop Általáros
Iskolafelvételével, Kéri, hogl aki ajavaslattal egtetért, kézfenntartással jelezze.

SomlószŐIŐs Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat néllail meghozta az alábbi határozatot:



102 /2015. (XI. 24.I hatőrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/20]2. (I/II.3I.) EMMI
rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a Veszprém Meg,lei
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya óltal
megállapított katelező felvételt biztosító általános iskolák
kirzethatárainak meghatározásával (037063-Nag/alásonyi
Kinizsi Pál Ákaláro, Iskola és 037066-Somlóvásárhelyi
Széchenyi István Általános Iskola) részben egyetért.
Javasolja felvételre a 037064 - Noszlopi Német Nemzetiségi
Nyelv oh at ó Ált al áno s I s kol át.
Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében
Somlószőlősben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező,
- hátrányos helyzetű általános iskolába járó glermekek létszáma

5 Jő, ebből lfő jór a Nagyalásonyi Kinizsi Pát Általános
Iskolába, 4 fő a Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános
Iskolába.

- halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó
gyermekek létszáma 21fő, ebből 10 fő jár a Naglalásonyi
Kinizsi Pál Átfulános Iskrllába, ]] íő a Somlivásárheiyi
Sz é chenyi I s tv án Ált al áno s I s knt áb a.

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 20l5. november 30.

5./ Bakonykarszt Zrt beadvúnya
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester

Kiss Jdnos Norbert polgdrmester: Ismerteti a Bakonykarszt Zrt. beadványát. Javasolja, hogl
ne maradjon a Bakonykarsztnál pénze az önkormányzatnak, a kérelmet javasolja elutasítani.

kiss rános Norbert polgúrmester: kéri, hog,, aki az elhangzott javaslattal egletért,
ke zfenntar t á s s al j el e zz e.

Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határo?atot:

103/2015. (XI. 24.) határozat

Somlószőlős Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete Úg,, dönt, hogl nem fogadja el a Bakonykarszt
Zrt, Igazgatóságának 28 /2015. (X. ].) sz. Ig,
hatórozatában foglaltakat. A vag,,onkezelési díjat
2016.01.01. napjától - mint fejlesztési forrást - nem
kívánja a Társaságnál hag,ja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

4



6./Vegyes ügyek
E lőterj esztő: Kis s Jdnos Norb ert polgúrmester

6.1./vida zoltán somlószűősi lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbítúsa
kiss Júnos Norbert polgármester: Felolvassa vida zoltán samlószőlősi lakos lakásbérleti
szerződés meghosszabbítása iránti kérelmét, A bérleti szerződés 20]5. november 37-val lejár.
Javasolja a bérleti szerződés egy éwel való meghosszabbítását, 20]6. november 30. napjáig.
Kéri, a testület véleményét, javaslatát.

A ké pvi s el ő -t e s tül et a j av as l att al e g,l e t ér t.

Kiss Jónos Norbert polgdrmester: Kéri,
lakásbérleti szerződése 20]6.november
ké zfennt art ás s al j el e zz e.

hog,, aki vida szabolcs somlószőlősi lakos
3)-ig való meghosszabbításával egletért,

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

104 /2015.( XI . 24.I hatdrozat

Somlószőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testülete úgl dönt, hogy Vida Szabolcs Somlószőlős,
kossuth u. 2]. sz. alatti laktls lakásbérleti szerződését a
Somlószőlős, Kossuth u. 105. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan módo sítj a, me ghos s zabbítj a 2 0 ] 6. novemb er
30. napjáig,
A bérleti szerződés módasítás tervezete a jeglzőkönyv
meIléklete.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.2./Somló térségről térkép megjelentetése
Kiss János Norbert polgármester: Felolvassa Devecser Város Polgármesterének megktildatt
levelét, melyben ktfejti, hog,l Devecser város törekvése, hogl a Somló-térségrőt térkep
jelenjen meg a Maglar Térképház Kft. közreműködésével. A megjelenés akkor lehetséges, ha
a térkep előállítási kökségeit a hirdetési díjakból fedezni tudják. Szeretnék, ha a térképen
feltüntetett összes település hirdetése megjelenne a térképen. Arra h\ri az önkormányzatot,
hogy járuljon hozzá a térkép kiadásához. A térkép tervezett formátuma hajtogatott. 1l5
mm+85 mm-es hirdetési mező ára 65000 Ft+,,Íía, ehhez adnak 65 db térklpet. Ezen felül
minden darab 300 Ft+Áfa. Véleménye szerint hincs erre szüluég. Kéri a testilet véleminyét,
javaslatát.

A testület a javaslattal eg,letért.

6.3./ Rendezési Terv módosítdsa
Kiss Jdnos Norbert polgúrmester: Elmondja, hog,, Holczinger Ottó somlószőlősi lakos
kérelmet nyújtott be rendezési terv módosítása irónt, Kérelmező a rendezési terv
módosításával kapcsolatos költségeket vállalja. Ismerteti a határozati javaslatot,

kérdés, hozzászólás nem volt.



Kíss Jdnos Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki a
e glletért, ké zfenntart ás s al j el e zze.

határozati j al,aslat elfogadás tival

szc^:azatíal ellenszal,azal ésigenSomlószőIős Önkormányzat Képviselő-testülete 4
tartózkodás nélh)l meghozta az alábbi határozatot:

106 /20l5. ( XI. 24.) hutározat

somlószőlős község Önkormányzat képviselő-testülete
támogatja a Somlószőlős belterületéről keletre talátható K-vk2
jelű Különleges terület vadaskert építési övezetének (0S6/18
hrsz) építésmagasságának növelésér 4,5 méterről 6,0 méterre. A
környező terepadottságok miatt várhatóan a település - és
tájkepi szempontból az építménymagasság növelése nem jár
jelentős hatással. A területen cél a vadaskert funkcióhoz
kapcsolódó magtár elhelyezése.
Képviselőlestület felkéri a polgármestert, hogl a tárgli üg,lben
indítsa meg a településrendezési eszközök módósítását a
t e l epül é sfej l e s zt é s i konc ep ci ór ól, az int e gr ált tel epül é sfej l e s zt é s i
stratégióról és a településrendezési eszközölről, valamint az
eg/es településrendezési sajátos jogkövetkezményelcről szótó
3]4/20]2. (XI 8.) Kormányrendelet 37.§ (1)-(3) bekezdés
s zerinti előzete s táj ékozt ató levél kikül dé s ével.
Felelős: Kiss János Norbert polgórmester
Határidő: folyamatos

6. 4./Mag as s dgi p ont p ótlás a
Kiss János Norbert polgúrmester: Ismerteti a Veszprém Meg,,ei Kormányhivatal levelét.
Megkaldésre került a a 2004. évi jeg,,zőkónyv a Jötdmérési jel ethelyezésére, azt még
MenYhárt Tibor néhai polgármester írt alá. Megkapták a szakemberek listáját is, hogl kivel
dolgoztathatnak. A költségét még nem tudja, de mivel kdtelező feladat, javasolj a magassági
p ont he lyre állít ást elv é ge zte tni.

kérdés, hozzászólás nem volt,

kiss Jdnos Norbert polgúrmester: kéri, hog,, aki a hatórozati javaslat elfogadásával
e gletért, ké zfenntartás s al j elezze.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodós nélkül meghozta az alábbi határozátot:

107 /20l5. ( XI. 24.I hatúrozat

Soml ó szőlő s Közs é g Önkormányzat képvis el ő-te stül ete ug,, dönt,
hogl a 192/1/20]5. üglszámú Veszprém Megyei Kormányhivatal
levelében foglaltaknak megfelelően a 0201310-1 számú
magassági alappont helyreállítását elvégzi, melyre a 20]5. évi
kaltségvetési tartalék terhére biztosít fedezetet.A testület felhatalmazza a polgármestert a szülrséges
s zer ző dé s e k, nyil atko z at a k me gt é t el ére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos



6.4./ Tájékoztató a polgármester részéről títruházott hatáskörben hozott döntésekről

KÍss János Norbert polgármester: Felolvassa a tájékoztatót. Javasolja annak elftgadását.

A képviselő-testület részéről kérdés nem volt.

A tájékoztatót a képviselőlestület egyhangúlag tudomásul vette.

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor
berekesztette.

Kmí.

ÁlZ---
Rendes - Somlaí Eszter

aljegyző

illt/l\
Szlottúné Turi Edina

jeglző


