Szám: 20-12 /2015.

Jepvzőkönvv
KészüIt: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestületének 20]5. június l8-án
ke zde í l e
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ÜIés helve: Somlószőlős

Jelen

vannak:

]5

órai

Polgárnlesteri Hivalol Tárg,,aló

Kiss János Norbert polgármester
Somogli Róberl alpolgárme ster
Kató Dénes
kepviselő,
Rendes - Somlai Eszter aljegtző
Sar kadi Tiborné j e glzőkönyvv e zető

Távolmaradásukal előre jelezték: Balogh Tamás, Vidl Szabolcs képviseIők.
Lakosság részéről: 0 .fő

Kiss János Norberí polgármester: Köszönti a megielenleket. Megáltapítja, hog,, az 5
íestületítagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete

3

tartózkodás nélktil - az alábbi napirendeí fogadja el:

NAPIREND:
Az építészetiés természeti helyi védetemről
Előterj e sztő : Kiss János Norbert polgármester
2./ Fűnyírási díj megállapításáról
Előterj esztő : Kiss Jónos Norbert pol3ármesíer
3./ Terület vásárlásról
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
4,/ Vegles ügyek
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgórntester
- Haszonbérleti szerződésről
- Kózművelődésiérdekeltségnavelőpályázatról
- Belső ellenőri jelentésről
- Könyltár nyina furtásáról
- Egészségügyi dolgozók bérezése
1,/

igen szayazatlal

-

ellenszavazal és

NAzIREND rÁney,quís,q
Az építészetiés természeíi helyi védelemrőt
Előterjesztő: Kíss Jinos Norbert polgármesíer
1./

Kiss János Norbert polgármester: Ismerteli az előterjesztésl, rendelet teryezetet, ya]aminí a
kérelmeí,

R?ndes-Somlai Eszter nliegvző: A íervezeíelkészítéséhezvéleményeatapján tájépítész,
várostervező vagy építészkolléga megbízására lenne szükség ahhoz, hogl megalapozott,
megfelelő ntinőségű rendeletet alkothassanak. A 66/1999. (Wil. 13.) FVM renclelet kiniondja,
hogl a helYi védetté nyilvánítás szalonai előkészítéseclz önkormányzaíi főépítészfeladata A
székesfehérvár-i Főépítészilroda titkarságát telefonon megkereste, hogl amcnnyiben nincs az
önkormányzatnak.főépítésze mí a teendő? Tájékoztatásul közölték, hogl közreműködése így is
mindenkepp ajánlott. A jelenlegi tervezet a HÉSZelőílásaira támaizkodik. áttatánosságok
megfogalmazásával. A rendelet megalkotásának megalaptlztlttságát (örókségvédetnti
hatástanulmány, helyi lédelemrőt szóló rendelkezések, nyitvántarió lapok, jőépítészi
véleményeztetés,jayasolt védelmi forma megielölése) a renrlezési terv biztosítja
A testület részérőlhozzászólás nem történt.
Kiss Jdnos Norberí polgármester: Javasolja elJbgadni az előterjesztés alapján a rendelet

tervezelet. Kéri, hogl aki ezzel egletért, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős onkormányzat képviselőtestüIete
tartózkodás nélkül megalkotta a:

3

igen szayazatlal ellenszavazat

és

I3/2015. ( W. 22.) rendeletéí
az építészetiés természeti értékekhelyi
védetté ny ilvd nítás á r ó I.

(Rendelet

a

jegyzőkönyv melléklete.)

2./ Fűnyírási tlíj megdllapítástiróI
EIőíeüeszíő: Kiss János Norberí polgórmester

[iss lúnos Norbert polgármester: Isnerteti, hogl szeretné az önkormányzatot akíívabban
bevonni a területek tisztán tartásába, Az önkormányzati dolgozók bevonásával javasolja,
nyújtsanak f{inyírási szolgáltatást a helyi lakosok javára, amelyet javasol kiíeijeszteni a
sövénynyírásra is. Javasolja a díját 4.000,-Ft/ óra összegben megállapítani, amit előre kérnek
befizetni a házípénztárba.
Somopvi Róbert alpolgármester: Javasolja, hogl minden megkezdett fél óra után 2.000,- Ft
legen a ftinyírás díja.

I(iss Jdnos Norbert polgármester: A javaslattal egletért, kéri, hogl aki elfogadja, hogy a
helyi lakasok javára nyújtsanak fiinyírási, illene sövérynyírási szolgáltatást, amelynek áíiát
minden megkezdett fél óra után 2.000,- Ft összegben állapítsák nteg, kézfenntartással jelezze.

2

somlószőlős Ónkormányzaí képviselőlestüleíe 3 igen
tartózkodás

nélkl,il meghozta

az alábbi határozatot:

szayazattal

ellenszatazat és

54/2015. (VL18. ) határozat

Son ószőlős Onkormányzal Képviselőlesíülete úgl dant,
hogl közszolgáltatásként,/űnyírást és söl,énynyírásí l,égez

2.000,-Ft / megkezdett .fél óra díj ellenében.
A Képvis e l ő +e s t ület fe I h at al nlazza a pol gárme ster l
ctz e gle di s zer ző d és ek nle gköt és é r e.
Felelős: Kiss János Norberl polgórnlester
Határidő: folyamatos

3./ TerüIet vdsárlásróI

Előíerjesztő: Kiss János Norbert poIgúrmester

kiss Jónos Norbert polgdrmester: Elmondja, hogy folyamatban yQn a kuhúrház melletti,
Meinczinger és vági fele ingatlan megvásárlása. A Meinczínger Jéle telek részéről minden
adat rendelkezésre áll, a vételóra 200 000 Ft. A I/á4i csalácl két hrszú ingatlana, a ház és a
k)zös udvar vételára 500 e Ft. A Bárdossy családnak van egl 800 m2-ei területe 100 e Ft
összegért. Plusz költséq még a Banknak 40 e Ft, végrehajlás tr;rlés dfia. Üglvédi kal§ég
jelentkezik még, ami kb. 50 e Fl. Ezen ingaílanok megvásárlását javasolja, valaminí az
üglvédi és járulékos kaltségeket, telekösszevonást vállalják fel. Tehát a 98-95 hrsz-ú
területeket 500 e Ft-ért, 99 hrsz-ú területet 100e Ft-ért, míg a 97-100 hrsz-ú területeket 200 e
Ft-ért vásárolják meg a szerződéstervezetek alapján.

Kérdés,hozzászólás nem volt, a képviselő - testület
I{i§s.

a

javaslattdl eg)etéft.

Iános Norbert polgdrmesíer: Kéri, hogl aki az elhangzott javaslattal egrctért,

kézfe nnt ar t ás s al j e l e z z e.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete
tartózkodás

nélhil meghozta

3

az alábbi határozatot;

igen szayazattal

-

55/2015. íVI.18. ) határozat
Soml ós zőlős Önkormányzat Képvis elő-te stalefu
hogl vételi ajdnlatot tesz

- a

clónt,

somlószőlősi 98 hrsz-ú és 95 hrsz-ú terüIetek

me gvét e lére 5

- a

?ig

0 0,

somlószőlősi

00,

-Ft

a s

sze gért,

99 hrsz-ú területre

öSszegért, yalamint

100.000,-Fí

- a

somlószőlősí 97 hrsz-ú és ]00 hrsz-ú területek
me gvéte lére 2 00, 00, -Ft r)s sze gért
a tulajdoni lapon szereplő tulajdonosok részére
Á képviselőlestüIet a yélel és átíratás járulékos kattségeit,
valamint a somlószőlősi 95 hrsz-ot terhelő végrehajtási
jog törléséhez klpcsolódó 40.000,-Ft-ot felvállalja,
.

(A szerződés tervezetek

jeg,,zőkönyv mellékletétképezik.)
a polgármestert, hogy
a szerződéseket, egléb szükséges nyilatkozatokat írja alá.
a

A Képviselőlestülel felhatalmazza

ellenszayazat és

Felelős: Kiss Jónos Norbert polgármester
Határidő:folyamatos

4./ Vegyes üglek
Előterjes6tő: Kiss Jdnos Norbert polgármester
1,/ Haszo n bérleti szerződés ről
Kiss Jtítlos Norbert polgárnesíer: Elmondja, hogl az önkormátryzal 89/2014. (IX. l5.) számú
határozalával - többek közótí - bérbe adta a 086/14, 086/16, 2655/6 hrsz-ú területeket a
Szociális SZöwtkezetnek, de szül<séges ezen területeh,e fóldhaszonbérleti szerződést is kölni,
mivel a szövelkezet részérőlszükséges ez pályázata és műkódése folytatásához, valamint a
íóldhil,atali levékenységhez. Á negkötötí bérleti szerzőclés tartalmát ez összegre, vugy
időszakra vonatozóan nem befolyásolja. Javasolja a fr;ldhaszonbérleti szerződés megkötését.
4.

kérdés,hozzószólás nem volt.
I{iss, Jdnos Norbert polgármester:
kézfe nnt ar t ás s al

j e l e zz e.

Kéri, hogy aki az

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete
tartózkodás

nélkül meghozta

3

az alábbi halározatot:

elhangzott javaslatíal eg|etért,

igen szavazallal

-

ellenszavazat és

56/2015. (VI.18. ) határozat

Somlószőlős Kózség Ónkormányzat Képviselőlesíülele
úgl dant, hogy a 89/2014. ( IX. 15. ) határozatával bérbe
adott somlószőlősi 086/14, 086/16, 2655/6 hrsz -ú
terüleíek yonatkozásában ft;ldhaszonbérleti szerződést köt

a

Somlószőlősi okológiai Szociális Szövetkezettel
(Somlószőlős, Kossuth u. } 61.) .
A 89/2014, (IX 15.) számú határozatlal elfogadott bérleti
szerződésben kikötött bérleti díj:1.000,-Ft/év , bérlet
időtartama: 2015.09.15. napjáig, kikötés; a szövetkezet
ingyenesen terményt biztosít az ónkormányzat
rendenényeire a földhaszonbérleti szerződésre,§
vonatkozik.

A

képviselőlestület felhatalmazza az polgármestert a
jöldhaszonbérleíi szerződés aláírósára.
A bérleti szerződés teruezet q jeg)zőkönyv melléklete.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

Kiss János Norbefl polgdrmester: Elmondja, hog,l az önkormányzat 71/2011. számú
határozatával bérbe adta a konyhát melyet a bérlő, a Szociális Szövetkezet tovább kívánja
bérbe adni, Ez csak úgl lehetséges a bérleti szerződésben foglaltak alapján, ha ahhoz a
tulajdonos hozzájárul. A szociális szövetkezet fenníaríása érdekébenadják meg
hozzájárulásukat.
kérdés,hozzászólás nem volt.

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hog,, aki az elhangzott javaslattal

kézfe nnt ar t ás s al j

e l e zz

eg)etért,

e.

Somlószőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete

3

tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatol:

igen szavazattal ellenszavdztll

és

5712015. (VI.18. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkorntányzat Képl,iselőlestülele
úgl dant, hogl a 7l /20]1. ( WIL19. ) határozatáyal bérbe
adott Somlószőlős, Kossuth u. ]36. szám alaííikonyha
épületének a bórlő a Somlós:őlősi Ókológiai Szociális
Szövetkezettel (Somlószőlős, Kossuth u. 161.) áltoli
továb bi bérb e a dásához hozzáj árul.

A

képviselő+estület felhtttalmazza az polgármestert
hozzájóruló nyilatkozat megtételére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

2./ Kö zm ííveI ődés i érd e ke I t s ég n öv e l ő p tí Iy á zaíról
Kiss János Norberí oolgdrmesler: BeszéIt a könyvtúrossal, .szük_sége lenne egy .fogadópultra.
tárglalóasztalra, laptopra. Szükséges lenne az épületen néhány felújítás. 2 millió forintra
javasolná a pályázat benyújtását, 500 e Ft-ból lenne a könyvtár eszköz beszerzése, a többiből
pedig afelújítás.
4.

a Közművelődéi
Erdekeltségnö\,elő pályázat, amelyet június 29-ig lehet beadni, minimum ]00, maximum a
vál]ctlt ónrész kilencszerese összegre. A pólyózatot be lehet nyújtani közművelődési

4endes- Somlai Eszter aliegvző: Elmondja, hog,l kiírósra került

intézmények műszaki technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárglainak
beszerzésére,épalet karbantartásra, felújításra. Erre országosan 300 millió forint van,
aminek a 60 %-át fordítják a meglévő kazösségi szintérre. Kitétel, hogl azonos célra az
önkormányzaí öt éven be]ül nem nyujtott be pályázatot.
Kató Dénes: A kulíúrház aljzatát is meg lehetne csinálni, mert nag)on rossz állapotban van.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a pólyázat benyújtását 2 millió forint összegle,
és 300 e Ft önrészt biztosítson az önkormányzat. Kéri, hogl aki ezzel a javaslattal eg)etért,
kézfe nnt ar t ás s al j e l e zz e.

Somlószőlős Önkormányzat Képviselőlestülete

3

tartózkodás nélkiil - meghozta az alábbi határozatot:

igen sza|azatlal ellenszavazat

58i2015. íVI.18. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete
úgl dant, hogy benyújtja pályázatát a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra meglévő (Somlószőlős,
Kossulh u. }02.) közművelődési intézmény, kt)zösségi
szintér fejlesztésére az alábbiak szerint:

és

pályázott összeq: 2.463.931,-Ft
önerő: 350.00,-Fí ,

,

mindössze sen: 2. 8 1 3. 9 3 1, -FT
Az önerőt a 2015. évi koltségvetése terhére biztosítia.

A

képviselő+estület felhatalmazza az polgármestert a

pályázat benyúitására, a szükséges nyilatkozatok
megtéíelére.
Felelős: Kíss János Norbert polgármester
Hat ár i dő : .folyanlaí os

4.3./Be Iső e l lenőri j el e ntésrű

Kiss Jtinos Norberí polgárnester: Ismerteíi az előterjesztést, javasolja efogadásra.

kérdés,hozzászólás nem történt.

kiss Jdnos Norbert polgárrnester: Javasofa a belső ellenőri jelentés efogadásót. kéri, httgl
aki a javaslattal eg)etérl, kézfenntartással jelezze.

somlószőlős onkormányzat képviselő-testülete 3 igen szal,azattal
tartózkodás nélhil - meghozta az alábbi határozatot:

-

ellenszavazat és

59/2015. [VI.18, ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat KépviseIőlestülete
úgl dönt, hogl elfugadja a 390/2015. iktatószámú 2011.

évről szóló belső ellenőri jelentést, |alamint az intézkedési
tervét.

A jelentés és az intézkedésitenl a jeglzőkönyv
képezi.

mellékletét

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határídő: folyamatos

4.

4,/Kö nyvűi r ny itvű tartds á ró

l

Kiss János Norbert oolgdrmester: Javasolja határozatban .foglalni a könyvtár nyitvatartási
idejét az előterjesztésben megküldött levél alapján. A ktlnyvtár nyitva tarlása hétJő 16-19 óra
kózött és szombaton ] 5-]8 óra közötti időszak.
kérdés,hozzászólás nem történt.

Kiss János Norbert oolgdrmester:Kéri, hogl aki a javaslatával eg)etért, kézfenníartással

jelezze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testalek

3

tartózkodás nélkal - meghozta az alábbi határozatot:
60/2015.

íVL18. ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat

Eötvös

igen szavazattal ellenszavazat

Képvisető-testülete az

Károly Meglei Könyvtár és Közművelődési

és

Intézettel kötött megállapodás kónyvtárellátúsi
szolgáltatás nyújtásáról és igénybeúleléúl
ki e gészít és eképp az

alábbiakról

a köry,vtár nyina furlási ideje

rende lkezik :

hétí{í.16 órától l9 óráig
szoml:lat: ]5 órától }8 óráig

Felelős: Kiss János Norbert polgárnle,síer
Haláridő: folyamatos

4.5./ Egészségügyi tlolgozók bérezése

kiss Játlos Norbert oolgármester: Javasolja, hogl a dohornőt és assziszlensét, mint

közalkalmazottakat részesítsékszép kártya juttatás keríében az étkezésijegyen fetül cafeteria
juttatásban, javasol 50 50 e Ft-ot részükre szép kártyóra tölteni, a járulékos kóltségek ezen
felül értendők. A doktornő 2] órát rendel heíenle, máshol ez az óraszám 15- 16 körül mozog,
ígl munkájuk elismerésekepp javasolja ezt.
kérdés,hozzászólás nem történt.

Kiss lános Norbert polgórmester: Kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kezfenntartással

jelezze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselőlestülete

3

tartózkodás nélh)l - meghozla az alábbi határozatot:

igen szavazattal -- ellenszavazal

és

61/2015. (VI.18, ) határozat

Somlószőlős Község Ónkormányzat Képviselőlestülete
úgt dönt, hogl az önkormányzat egészségügti dolgozói
részére50,000,-Ft / fő + járulékai cafeteria keretet mindösszesen: 137.500,-Ft biztosít az étkezésijegen felül.
Felelős: Kiss János Norbert polgórmester
Határidő: folyamatos

Kiss János Norbert polgármester a képviselő+estület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor

berekesztette.

v
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Kiss János (Jrt
n,,
Nlrbert
polgdrmester

Rendes - Somlai Eszter

aljegző

Szloítáné Tl
jegyz
7

