Szám: Ssz/ 8 /2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én 16 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Ülés helye:
Jelen vannak:

Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló
Kiss János Norbert
Somogyi Róbert
Kató Dénes
Vida Szabolcs Árpád
Balogh Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Lakosság részéről: 0 fő
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. Javasolja a tegnapi nap érkezett Baranyai Ibolya beadványát utolsó napirendi
pontként megtárgyalni.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
1./ Polgármester illetményéről
Előterjesztő: Somogyi Róbert alpolgármester
2./Étkeztetés térítési díj változásáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
3./ Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
4./ Egyesületi támogatások elszámolása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
5./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
- Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- Belső ellenőri jelentés
- Baranyai Ibolya kérelme
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Polgármester illetményéről
Előterjesztő: Somogyi Róbert alpolgármester
Somogyi Róbert alpolgármester: Az elmúlt hetekben több fórum is hírül adta, hogy változik a
polgármesterek illetménye. Felkéri az aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Rendes- Somlai Eszter aljegyző:A 2011. évi CLXXXIX törvény módosult, mely alapján január
01. nappal változik a polgármesterek illetménye. Ezidáig a helyettes államtitkár illetménye
volta mérvadó, mostantól az államtitkáré. Az illetményemelést a mindenkori költségvetésből
biztosítja az Állam. A törvény az illetmény felső határát rögzíti. A kormányhivatal javaslata
alapján szükséges a módosítást határozatba foglalni, mely alapján a munkaügyi iratok
elkészíthetőek és továbbíthatóak lesznek a Kincstár részére. Polgármester úr illetménye
149.575,-,-Ft, melyhez 22.436,-Ft költségtérítés tartozik, ezen összegek emelkednek: az
illetmény 199.400,-Ft ,-ra, a költségtérítés 29.910,-Ft –ra. A két illetmény közti különbözetet a
Magyar Állam költségvetéséből biztosítja az önkormányzatok számára.
Somogyi Róbert alpolgármester: Javasolja az elhangzottak szerint a polgármester illemtényének
emelkedését határozatban rögzíteni. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot:
1/2017.( I. 25.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete Kiss
János Norbert (8483 Somlószőlős, Rákóczi u. 4/A. szám alatti
lakos) társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2017.
január 01. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 71. § (5)
bekezdés a) pontja alapján havi 299.100,- Ft összegben állapítja
meg.
A képviselő-testület a polgármester részére az Mötv. 71. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint 2017. január 01. napjától
44.800,-,- Ft összegű költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: folyamatos

Balogh Tamás képviselő: Mint az Ügyrendi Bizottság tagja javasolja a finanszírozás
változása és a megnövekedett teendők miatt, hogy legyen főállású a polgármester. Javasolja a
képviselői tiszteletdíja emelését is, mivel elég sok a teendőjük, melyhez sok járulékos költség is
társult mintpéldául a telefonhasználat, útiköltség stb.
Kató Dénes képviselő: Véleménye szerint nem kellene emelni a tiszteletdíjak, mivel most
vezették be a földadót, hogy több bevételük legyen, nem kellene erre fordítani.
Kiss János Norbert polgármester: Azt nem erre fordítják, azt a mezei utak rendbetételére. Az
utakra egyébként is többet fognak fordítani, mint ami bevétel lesz az adóból. Köszöni a
javaslatot, szeretne főállású polgármester lenni.
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Rendes-Somlai Eszter aljegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szerint: ,, 64. § (1) A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi
megbízatásban látja el. (2) Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként
választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. „ Tehát a testület javaslatára,
a polgármester beleegyezésével lehetséges egyszer egy ciklusban a státusz megváltoztatása az
SZMSZ módosításával egyidejűleg. Illetménye így 398.800,-Ft, költségtérítése 59.800,-Ft
lenne.
Somogyi Róbert alpolgármester: Javasolja szavazzanak a tisztség főállású betöltéséről.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, érintettsége miatt zárják ki a szavazásból.
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését 4 igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Róbert alpolgármester: Döntésből tehát a polgármestert kizárták. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy Kiss János Norbert főállásban töltse be a polgármesteri tisztséget,
kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1
tartózkodással az alábbi határozatot:
2/2017.( I. 25.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete Kiss
János Norbert társadalmi megbízatású polgármester tisztségét –
nevezett
egyetértésével
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 64.§ (2) bekezdésesére való hivatkozással
2017. január 26. napjától, megbízatásának időtartamára
főállású polgármesteri tisztséggé változtatja.
A Képviselő-testület a 106/2014. (X.21.) számú határozatát
2017.01.26. napjától hatályon kívül helyezi és ugyanezen naptól
Kiss János Norbert főállású polgármester illemtényét az Mötv.
71.§ 4 bek. b) pontja szerint 398.800,-Ft –ban, költségtérítésé
azt Mötv. 71§ (6) bek. alapján 59.800,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2017.01.26.

Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a fent elhangzottak alapján az SzMSz
módosításával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1
tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
1/2017. (I. 25. ) rendeletét
Somlószőlős Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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Rendes – Somlai Eszter aljegyző: Elmondja, hogy a polgármesternek szünetet kell elrendelnie,
annak érdekében, hogy a rendelet hatályba léphessen, mert ki kell hirdetni óra, perc
megjelölésével. A szünet lejártával a rendelet hatályba lép.
Kiss János Norbert polgármester : 16 óra 15 perckor szünetet rendel el a rendelet kihirdetésére.
Az ülés 16 óra 17 perckor folytatódik.
Kiss János Norbert polgármester : Javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának megemelésest. Javasolja azt 97.700,-Ft, ban költségtérítését 14.600,-Ft megállapítani 2017.02.01. napjától.
Somogyi Róbert al polgármester: Kéri, érintettsége miatt zárják ki a szavazásból.
A Képviselő-testület az alpolgármester bejelentését 4 igen szavazattal elfogadta.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja az elhangzottak szerint az alpolgármester tiszteletdíjának emelését. Aki javaslatával egyetért, kéri kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal- 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
3/2017.( I. 25.) határozat
Somlószőlős Közég Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi
Róbert alpolgármester tiszteletdíját a 2017. 02.01. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény ( továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 49 %-ában, havi 97.700,- Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület Somogyi Róbert alpolgármester részére az
Mötv. 80. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2017.02.01. napjától havi 14.600,- Ft összegű költségtérítést állapít meg.
Felelős: Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2017.01.31.

Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet is
módosítani. Jelenleg 20.000,-Ft az alapja a tiszteletdíjaknak, ehhez járul hozzá a bizottsági
tagság szerinti plusz díj. Javasolja 30.000,-Ft-ra megemelni a tiszteletdíj összegét február 1.
napjától.
Kéri, hogy aki a fent elhangzottak alapján a rendelet módosításával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1
tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
2/2017. (I. 26. ) rendeletét
a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014 .(X. 22 .)
önkormányzati rendelet módosításáról .
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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2./Étkeztetés térítési díj változásáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a Somlószőlősi Ökológiai Szövetkezet
beadványát, mely szerint az étkeztetési díjakat emelné 2017.02.01. napjától, mely mindenkit
érint, az óvodát és a szociális étkezőket is egyaránt. Ezért szükséges a szociális rendelet,
valamint a gyermek. gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása az
előterjesztésben foglaltak szerint. Elég magas, de minőségi ellátást kapnak az étkezők. Ha
probléma van az étellel, vagy a szállítással a hibás dolgozótól el kell köszönni.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - megalkotta az alábbi rendeletet:
3/2017. (I. 26. ) rendeletét
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló
12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - megalkotta az alábbi rendeletet:
4/2017. (I. 26. ) rendeletét
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes
szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat a
novemberi határozat tartalma szerint az ideit is meghozni, elfogadva az előterjesztésben
foglaltakat.
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 nélkül - az alábbi határozatot:
4/2017. ( I. 25.) határozat
Somlószőlős Község önkormányzat Képviselő-testülete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
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névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a)
bekezdése alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Hatósági Osztálya által megállapított kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak meghatározásával egyetért.
Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében
Somlóvásárhelyen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó
gyermekek létszáma 30 fő, akik közül 3 fő a Kinizsi Pál Általános
Iskola Nagyalásony, 19 fő a Széchenyi István Általános Iskola
Somlóvásárhely, 1 fő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakiskolája, 1 fő az Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és
Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége, 1 fő a Molnár Gábor
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő
Speciális Sz. és Egységes Gyógypedagógiai M. Intézmény tanulója.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2017.02.15.

4./ Egyesületi támogatások elszámolása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a Somvirág Nyugdíjas klub elszámolását,
javasolja elfogadását. A Dülöngélő egyesület még nem nyújtotta be a teljes elszámolást,
csupán egy részét, valamint az összesítő lapot sem. Felveszi a Balogh Zsuzsával a
kapcsolatot, hogy intézkedjenek ez ügyben.
Kérdés, hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot:
5/2017. ( I. 25.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Somvirág Nyugdíjas Klub (székhely: 8483 Somlószőlős, Rákóczi
u. 6.,képviselő: Győri Kálmán) elszámolását a 2016. évben
86/2016. (VIII.29.) határozata alapján működés céljából
megítélt 100.000,-Ft felhasználásáról elfogadja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

5./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
5.1./ Roma Nemzetiségi
felülvizsgálata

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

megállapodás

Kiss János Norbert polgármester: Felolvassa a kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodás főbb pontjait. Javasolja változtatások nélkül érvényben hagyni a megállapodást.
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Rendes- Somlai Eszter aljegyző: Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig
felül kell vizsgálni.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat
között létrehozott együttműködési megállapodás felülvizsgálatát,módosítások nélküli jóváhagyását javasolja elfogadni, kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot:
6/2017. ( I. 25.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzata a Somlószőlősi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal a 2014. január 31.-én
megkötött és a 12/2014. (I. 20.) sz. számú határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta,
azt változtatások nélkül érvényben hagyja
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2017. január 31.

5.2./ Belső ellenőri jelentés
Kiss János Norbert polgármester: Elmondja, hogy belső ellenőrzés volt az önkormányzatnál
szeptember 30.-án, ahol 2015. évi beszámolót és zárszámadást, a leltárokat, kötelezettségvállalásokat, aláírásokat a pénzügyi területeken a nyilvántartásokat, szabályzatokat ellenőrizték.
Az előterjesztés tartalmazza a megfogalmazott feladatokat és a ütemtervet a hibák kiküszöbölésére. Javaslat a jelentés és az intézkedési terv elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki a belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
7/2017.( I. 25.) határozat
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete a belső
ellenőrzési jelentést és az intézkedési ütemtervet az alábbiak szerint elfogadja:
(Belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester;
Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Határidő: azonnal

5.3./ Baranyai Ibolya kérelme
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a levelet. Területtúlhasznált történt. A
fővállalkozóhoz küldte az elmúlt évben a hölgyet panaszával.
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Kató Dénes képviselő: A pótjavítások sem történtek meg tudomása szerint, amiket a
fővállalkozó a nyáron ígért. Azt is orvosolni kellene.
Kiss János Norbert polgármester: A föld bizonyos mélységig el lett szállítva, de a 2-3 éves
földet otthagyták, ebből lett vita, mert vizesedik a ház. . Az árok rossz helyen lett kimérve, a
mederfenék jó helyen maradt, amely az önkormányzat tulajdona, ezért szerinte ebbe nem lehet
belekötni. Keletkezett egy háromszög, ami nem használható, ezzel nem tudja mit csináljanak.
Megegyezhetnének. Elvitetné a földet kb 20 cm mélyen és fizethetnének valamint .Meg kellene
egyezni a hölggyel, de amit ajánl, hogy két millióért vegye meg a 2 ha-t az önkormányzat, az
nem megfelelő.
Kató Dénes képviselő: Szerinte az árok nem is került odébb.
Kiss János Norbert polgármester: Az árokfenék jó helyen van. Partner az önkormányzat egy
egyezség létrehozásában, felveszi a kapcsolatot a fővállalkozóval, egyességre próbál majd
jutni. A földet meg elhordja az önkormányzat, de erről is tárgyalni kell Baranyai Ibolyával.
Kató Dénes képviselő: Érdeklődik, hogy hogy áll az óvoda és védőnői pályázat?
Kiss János Norbert polgármester: Sehogy. Tájékoztatásul elmondja hogy talajvizsgálati
jelentést készíttetett a focipálya pályázatához, mely 165 e Ft-ba került, a GEO-Line Kft
végezte ezt el.
Kató Dénes képviselő: Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a költségvetésbe be kell
tervezni az orvosi rendelőbe egy EKG gépet körülbelül 500 eFt összegben, mert
meghibásodott a jelenlegi, valamit a tető is beázik.
Kiss János Norbert polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, amennyiben nincs más
kérdés, berekeszti az ülést.
További kérdés nem volt.

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 10 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kiss János Norbert
polgármester

Rendes - Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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