Szam: 87-2/2014.

Jesv zok o nyv
Kesziilt: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 2014. februdr 5-en 17,00 oral
kezdettel megtartott nyilvdnos uleserol.
Ules helve: 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
Barcza Krisztina penzugyi eloado
Sarkadi Tiborne jegyzokonyvvezeto

Az iilesen 1 fo erdeklodo jelent meg.
Bodndr Gyorgy polgdrmester: Udvozli a megjelenteket. Megdllapitja, hogy az 5 fo testuleti
tagbol 5 fo megjelent, az tiles hatdrozatkepes, azt megnyitja.
Jegyzokonyv hitelesitonek Balogh Tamds es Somogyi Robert kepviselotjavasolja kijelolni.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
ellenszavazat es
tartozkodds nelktil
Balogh Tamds es Somogyi Robert
kepviselot Jegyzokonyv
hitelesitonek kijelolL
Javaslatot tesz az tiles napirendjere azzal, hogy a meghivoban kozolt vegyes ugyekhez
javasolja meg felvenni egy tdjekoztatdst a penzugyi bizottsdg kiilso tagjdrol,
OEP
megkeresest, E-on kozvildgitdssal kapcsolatos felvetest.
Megkerdezi, kinek van mdsjavaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Balosh Tamds alpolsarmester: A napirendi pontok vegyes ugyei koze javasolja felvenni
tovdbbd a startmunkdval, startmunkdsokkal kapcsolatos eszreveteleit.
Bodndr Gyorsv polsdrmester.Keri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetert, kezfenntartdssal
jelezze.

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

ellenszavazat es

NAPIREND:
I./A Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda 2014. evi koltsegvetes-tervezetenek tdrgyaldsa
Elelmezesi norma meghatdrozdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
2.1Borut Egyesulet kerelme ,,Somloi okos utak" cimu pdlydzathoz tdmogatds biztositdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
3./ Pdlydzat benyujtdsa a 4/2014. (I. 31.) BMrendelet szerint az ovoda felujitdsdra
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
4.1 Nyugdijas Klub tdmogatdsi kerelme
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
5./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzata 2014 evi koltsegvetes-tervezetenek tdrgyaldsa
Rendelet alkotds.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
6./ Vegyes ugyek
- Vedonoi alias meghirdeteserol tdjekoztatds
- Posta tovdbbi mukodesenek helyzete
- Tdjekoztatds penzugyi bizottsdg kulso tagjdrol
- OEP megkereses
- E-on kozvildgitds
- Egyebek
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
- Startmunka, start munkdsokkal kapcsolatos eszrevetel
Eloterjeszto: Balogh Tamds alpolgdrmester

NAPIREND

TARGYALASA

I./ A Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda 2014. evi koltsegvetes tervezetenek tdrgyaldsa
Elelmezesi norma meghatdrozdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorgy polsdrmester: Az ovoda koltsegvetesevel kapcsolatban elmondja, hogy az
elelmezesi norma meghatdrozdsa is szukseges. A koltsegvetes modosul a dajka szemelyi here
miatt. Ez nem okoz gondot az ovoda koltsegveteseben, hiszen a tartalek terhere ez
megoldhato. Az elelmezesi norma 360,- Ft-ra jon ki, osszevetettek a jelenlegi 285,- Ft ebed
teritesi dijjal, a tizorai es uzsonna dija 75 Ft. Az ovoddban vannak olyan gyermekek, akik
utdn ezt 100 %-ban kell fizetni, es vannak olyanok, akik az 50 %-dt es vannak, akik 100 %ban tdmogatottak, tehdt nem fizetnek semmit. Ezt rendelet alapjdn lehet megdllapitani, az
ovoda vezeto az egesz normativdt nem, csak a nyersanyag normal hdrithatja at.

Balosh Tamas alpolsdrmester: Kerdezi, hogy a kiaddsokra az dllamtol erre mennyi penzt
kap az onkormdnyzat. Arra kivdncsi, hogy eves szinten az ovoda mennyibe keriil az
onkormdnyzatnak, tdmogatdsok nelkul.
Barcza Krisztina penzusvi eloado: A koltsegvetes tervezet alapjdn a tdjekoztatdst megadja.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: A beveteli oldalon Idthato, hogy van onkormdnyzati tdmogatds
289 e Ft dtvett penzeszkoz. A penzmaradvdnyndl szerepel, hogy 287 e Ft marad az dllami
tdmogatdsbol. Mivel elozo Ulesen dontottek az uszdsoktatdsrol, aminek a koltsege 190 500 Ft
es a letszdm alapjdn nem kell nagy buszt rendelni, tehdt ez kevesebb lesz. A dologi koltseg a
kiaddsi oldalon Idthato, a konyha reszt szeretnek burkolni, valamint tisztito meszelest vegezni
augusztusban.
Balosh Tamas alpolsdrmester: Tehdt az ovoda szinte minimdlis osszegbe keriil.
Bodndr Gvorsv polsdrmester: Ha nem hagynak maradekot, akkor 2 Ft-ban keriil. A berekkel
kapcsolatban elmondja, hogyjanudr 1-tol visszamenoleg a dajka here 118.000 Ft.
Somosvi Robert kepviselo: Jesvzo asszonytol kerdezi, hogy mibol derult ki, hogy ez az osszeg
megis csakjdr a dajkdnak ?
Harczi Livia helyettes aljesyzo: Elmondja, hogy a kozalkalmazottak jogdlldsdrol szolo,
kozoktatdsi intezmenyben dolgozok illetmenyerol szolo torvenyt kell figyelembe venni. Ennek
melleklete a kozalkalmazotti bertdbla, amelyet a torveny szabdlyoz. A vegrehajtdsi
rendeletben, amit a koznevelesi intezmenyekbenfoglalkoztatottakra kell alkalmazni taldlhato,
hogy amennyiben tobb iskolai vegzettseghez kotott a munkakor, igy az A, B, C es D fizetesi
osztdlyba is be lehet oket sorolni. Mivel megszerezte a szakkepesitest, ebben az esetben a
kedvezobb fizetesi fokozatba kell besorolni. Ez egy 2013-as rendelet volt, amelyet addig 6 sem
ismert, csak az dtsorolds kapcsdn dolgoztak belole.
Bodndr Gyorgy polsdrmester: Kerdezi, hogy elfogadhato -e a vdlasz?
Somosvi Robert kepviselo: A vdlaszt elfogadja. Kerifelhivni az ugyintezo figyelmet, hogy ha
valamit nem tud, akkor ne dllitson, hanem kerdezzen. Mert dllitotta, hogy ez nem igy van,
mikozben mindenki tudta, hogy igy van, Dobdn, Somlovdsdrhelyen, Nagyaldsonyban a
polgdrmester, Nemesszalokon az ovoda vezeto es nem volt kepes megkerdezni, mert 6 tudta,
hogy nem igy van. Hdrom napon keresztul ezen ment a vita. Velemenye szerint ha valaki
valamit nem tud, akkor kerdezzen, nem szegyen az.
Harczi Livia helyettes aljesvzo: Nem ismertek a vegrehajtdsi rendeletet, de konzultdltak es
sikerult megtaldlni a megolddst.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Elmondja, hogy az ugyintezo amit kinyomtatott rendeletet,
abban nem igy volt, abban a kozepfoku vegzettseghez igazitottdk a bert. Ez janudr 1-tol
vdltozott es nem lehet felulni annak, hogy mas ovoda hogy csindlja, csak a rendeletre lehet
hivatkozni.

Somosvi Robert: Egyetert ezzel, csak ha valakinek hdrom nappal elotte felhivjdk afigyelmet,
hogy nem ugy van, ahogy mondja, es elmondjdk neki, hogy kit hivjonfel es megmondjdk, hogy
hoi taldlja meg, es nem fogadja meg, akkor 6 a hibds. Nehogy oneki kelljen megmondani,
hogy hoi keresse.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ezt csak a kepviselo ur mondta, sem 6 sem a jegyzoasszony
nem tudta.
Somosvi Robert kepviselo: Velemenye szerint nem janudr 1-tol, hanem amiota leadta a
bizonyitvdnyt, november 19-toljdr.
Barcza Krisztina penzusvi eloado: Elmondja, hogy megbeszeltek az ugyintezovel, a dajka
here december 1-tol 114 e Ft-os berre, janudr 1-tol pedig 118 e Ft-os berre lesz modositva.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Az ovoda koltsegveteserol szolo eloterjesztest, valamint a 360
Ft-os nyersanyag norma meghatdrozdsdval elfogaddsrajavasolja.
Keri, hogy aki ajavaslattal egyetert, kezfenntartdssaljelezze.
Somloszolos Onkormanyzat Kepviselo-testtilete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelktil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

14/2014. (11. 5.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testtilete ugy dont,
hogy a Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda 2014. evi koltsegveteset
ajegyzokonyv mellekletet kepezo eloterjesztes szerint elfogadja.
A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy az ovoddban az etkezesi teritesi
dijat 2014. mdrcius 1. napjdtol 360,- Ft-ban hatdrozza meg, melybol az
ebedet a Devecseri Resti Vendeglo konyhdjarol

biztositjdk

285,-

Ft/ebed, a tizorai es uzsonna helyben kertil elkeszitesre, 75 Ft/ tizorai es
uzsonna osszegben.
(Az ovoda koltsegvetese ajegyzokonyv melleklete)
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

2 ./Borut Egyesulet kerelme ,,Somloi okos utak" cimupdlydzathoz tdmogatds biztositdsa
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorsv polsdrmester: A kepviselo-testulet elozo ulesen mar tdrgyalta a kerelmet. Az
onkormanyzat kezesseget nem vdllalhat, ha hitelt akarnak adni, akkor a Kormdnyhivataltol
kell engedelyt kerni. Abban maradtak, hogy 1 millioforint kamatmentes hitelt adnak a Borut

Egyesuletnek, de csak akkor, amikor kell. Az volt a kepviselo-testulet kitetele, hogy Doha is
jdruljon hozzd. Doha is 1 millio forintot biztosit. Javasolja, hogy az 1 millio forint
kamatmentes hitellel tdmogassa a testulet a Borut Egyesuletet.
Keri a testulet velemenyet, javaslatdt.
Balosh Tamds alpoledrmester: A javaslattal egyetert.
Bodndr Gyorsv polgdrmester: Ismerteti a hatdrozatijavaslatot: Somloszolos Onkormdnyzat
Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a Somlo es Kornyeke Borut Egyesuletnek a ,,A Somloi
okos turdk bor 6sveny"cimmel benyujtott, es elnyert pdlydzatdhoz 1.000.000 Ft, azaz
egymillio forint kamatmentes kolcsont biztosit apdlydzat elso kifizetesi kerelmetol az utolso
kifizetes teljesilleseig visszafizetesi kotelezettseggel. A pdlydzatot a GEMARA-SK elnoksege
tdmogatta. Az elnyert tdmogatds utofmanszirozott, ezert a kifizetett szdmldk alapjdn lehet
csak a tdmogatdsi igenyt bejelenteni az MVH-hoz. Somloszolos Kozseg Onkormdnyzata a
kolcsont kizdrolag a tdmogatds lehivdsdhoz adja hatdrozott idore. A Kepviselo-testulet
felhatalmazza a polgdrmestert a Somlo es Kornyeke Borut Egyesulet kolcsonszerzodes
megkotesere es aldirdsdra. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester Hatdrido: folyamatos
Keri, hogy aki a hatdrozati javaslattal egyetert,

kezfenntartdssaljelezze.

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

• ellenszavazat es

15/2014. (II. 5.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy
dont, hogy a Somlo es Kornyeke Borut Egyesuletnek a ,,A
Somloi okos turdk bor osveny "cimmel benyujtott, es elnyert
pdlydzatdhoz 1.000.000 Ft, azaz egymillio forint kamatmentes
kolcsont biztosit a pdlydzat elso kifizetesi kerelmetol az utolso
kifizetes teljesuleseig visszafizetesi kotelezettseggel.
A pdlydzatot a GEMARA-SK elnoksege tdmogatta. Az elnyert
tdmogatds utofmanszirozott, ezert a kifizetett szdmldk alapjdn
lehet csak a tdmogatdsi igenyt bejelenteni az MVH-hoz.
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzata a kolcsont kizdrolag a
tdmogatds lehivdsdhoz adja hatdrozott idore.
A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert a Somlo es
Kornyeke Borut Egyesulet kolcsonszerzodes megkotesere es
aldirdsdra..
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: folyamatos

3./Pdlydzat benyujtdsa a 4/2014. (I. 31.) EM rendelet szerlnt az ovoda felujitdsdra
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Egy foglalkoztatoi szobdval bovitenenk, merljelenleg nem
lehet elkuloniteni az iskola elokeszito csoportot a kisebbektol. Ez a beruhdzds lehetove
tenne afeladat elldtds javitdsdt. A belso helyisegekben meg nehol muanyag padlo van, ami
egeszsegtelen, jdrolapozds szukseges. Afal kivul-belul repedezett, javitdsra szorul. A bovites
miatt nem lenne koltsegesebb afiites, hiszen kivulrol kapna az egesz epulet szigetelest a
homegtartds vegett. A koltsegek igy nem emelkednenek, meg 2016. evig bezdrolag sem.
A gdz fittest kivdltottuk apritek kazdnra. A tuzeloanyagot meg mindig eld tudjuk dllitani a
minden evben ujratermelodo szolo mennyisegenek apritdsdval es a mezogazdasdgi utak
mellett levofa es cserje kivdgdsdval.
Balosh Tamds alpolsdrmester: Beszerzesre kerulne akkor mosogeppolc, es egy negy
tdlcds mosogato?
Bodndr Gyorsv polsdrmester:
igenyelhetunk tdmogatdst.

Igen a kulso belso felujitds mellett eszkozbeszerzesre is

A kepviselok nagyon jonak tartottdk az ovoddkra kiirt pdlydzati lehetoseget, a felujitdsrol
helyesloleg szoltak.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Inditvanyozza az alabbi javaslat elfogadasat, hogy ki ert egyet
azzal, hogy az onkormanyzat benyujtja palyazatat az egyes onkormanyzati feladalokhoz
kapcsolodo fejlesztesi tamogatas igenybevetelenek reszletes szabalyairol szolo 4/2014. (I.
31.) BM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. §-a alapjan a Kotelezo onkormanyzati feladatot
elldto intezmenyek fejlesztesenek, felujitdsdnak
tdmogatdsdra, a Somloszolosi
Napkoziotthonos Ovoda infrastrukturalls fejlesztese,felujitdsa.
A Kepviselo-testiilet vallalja a palyazatban, hogy a beruhazas tervezett megvalositasa soran
az epitesi celra igenyelt tamogatasi osszeg legalabb 5 %-anak mertekeig hatarozott idejii 2 fo
kozfoglalkoztatottat alkalmaz, akiknek tervezett alkalmazasarol.
A fejlesztes osszes koltsege:
9.544.000,- Ft,
cl)l)oI - tamogatas a Rendelet 1. §. (4) bekezdes b.) szerint 7.635.200,- Ft,
-sajatforras
1.908.800,- Ft.
A Kepviselo-testiilet kotelezettseget vallal a sajat forras osszegenek 2014. evi
koltsegveteseben torteno biztositasara.
A Kepviselo-testiilet vallalja a palyazatban, hogy a beruhazas tervezett megvalositasa soran
az epitesi celra igenyelt tamogatasi osszeg legalabb 5 %-anak mertekeig hatarozott idejii 2 fo
kozfoglalkoztatottat alkalmaz, akiknek tervezett alkalmazasarol a Veszprem Megyei
Kormanyhivatal Devecseri Jarasi Hivatal Devecseri Jarasi Munkaiigyi Kirendeltsegevel
egyeztetett.
Keri a kepviselo-testiilet felhatalmazasat a szukseges nyilatkozatok alairasara, a palyazat
benyujtasara es megkuldeset a Magyar Allamkincstar Veszprem Megyei Igazgatosagahoz,
valamint nyertes palyazat eseten a tamogatasi szerzodes alairasara. Hatdrido: 2014. februdr
13. /folyamatos Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Keri, hogy aki a hatdrozatijavaslattal egyetert, kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkiil - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

16/2014. (II. 5.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
Somloszolos Kozseg Onkormanyzata palyazatot nyujt be az egyes onkormanyzati
feladatokhoz kapcsolodo fejlesztesi tamogatas igenybevetelenek reszletes
szabalyairol szolo 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. §-a
alapjan a Kotelezo onkormanyzati feladatot elldto intezmenyekfejlesztesenek,
felujitdsdnak tdmogatdsdra, a Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda
infrastrukturdlisfejlesztese,felujitdsa.
A Kepviselo-testulet az intezmenyenek berahazasanak fejlesztesi celjait rangsorolva
es koltseget az alabbiak szerint hatarozza meg:
1.) Ovoda bovitese
5.262.000,- Ft,
2.) Ovoda helyisegeinek belso felujitasa
1.712.000,- Ft,
3.)6vodaepuletenek kulso felujitasa
2.370.000,- Ft
4.) Eszkozbeszerzes
200.000,- Ft
A fejlesztes osszes koltsege:
9.544.000,- Ft,
ebbol - tamogatas a Rendelet 1 .§. (4) bekezdes b.) szerint 7.635.200,- Ft,
-sajatforras
1.908.800,- Ft.
A Kepviselo-testulet kotelezettseget vallal a sajat forras osszegenek 2014. evi
koltsegveteseben torteno biztositasara.
A Kepviselo-testulet vallalja a palyazatban, hogy a beruhazas tervezett megvalositasa
soran az epitesi celra igenyelt tamogatasi osszeg legalabb 5 %-anak mertekeig
hatarozott idejii 2 fo kozfoglalkoztatottat alkalmaz, akiknek tervezett alkalmazasarol
a Veszprem Megyei Kormanyhivatal Devecseri Jarasi Hivatal Devecseri Jarasi
Munkaiigyi Kirendeltsegevel egyeztetett.
A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a sziikseges nyilatkozatok
alairasara, a palyazat benyujtasara es megkiildeset a Magyar Allamkincstar
Veszprem Megyei Igazgatosagahoz, valamint nyertes palyazat eseten a tamogatasi
szerzodes alairasara.
Hatdrido: 2014.februdrl3./folyamatos
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester

3./Nyugdfjas Klub tamogatasi kerelme
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorsv poledrmester: Ismerteti a Nyugdijas Klub tamogatasi kerelmet, mely osszeget
nem tartalmaz. 2014. evre 80 e Ft tdmogatdstjavasoljo mukodesere, aktivitdsukra tekintettel.
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Balosh Tamos alpolsdrmester: A 80 e Ft-ot kevesnek tarlja. Javasolja, hogy a Nyugdijas
Klub reszere 120 e Ft tdmogatds keruljon megdllapitdsra, amely ket 60-60 e Ft osszegben
ketto reszletben kapjon meg a Klub.
Bodndr Gyorgy polgdrmester: A javaslattal egyetert. Ismerteti a hatdrozati javaslatot:
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete ugy dont, hogy a somloszolosi Nyugdijas
Klub reszere 120.000 Ft tdmogatdst biztosit 2014. evi koltsegvetese terhere, melyet ketto
60-60 e/Ft reszletben, mdrcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizeti ki a Klub reszere.
Felhatalmazza a polgdrmestert a tdmogatdsi szerzodesek aldirdsdra es a tdmogatdsi osszegek
kiflzetesere. Hatdrido: 2014. mdrcius 15.es 2. reszlet: szeptember 15. Felelos: Bodndr Gyorgy
polgdrmester

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

ellenszavazat es

17/2014. (II. 5J hatdrozat
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete ugy dont, hogy a
Somloszolosi Nyugdijas Klub reszere 120.000 Ft tdmogatds t biztosit
2014. evi koltsegvetese terhere, melyet ketto 60-60 e/Ft reszletben,
mdrcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizeti ki a Klub reszere.
A kepviselo-testulet felhatalmazza a polgdrmestert a tdmogatdsi
szerzodesek aldirdsdra es a tdmogatdsi osszegek kifizetesere.
Hatdrido: 2014. mdrcius 15., es 2. reszlet: szeptember 15.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester

4./ Somloszolos Kozseg Onkormdnyzata 2014. evi koltsegvetes-tervezetenek tdrgyaldsa
Rendelet alkotds.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polgdrmester: Elmondja, hogy az Onkormdnyzat 2014. evi kdltsegveteserol
szolo rendelet tervezetet a kepviselo-testulet tagjai megkaptdk. Elegedett a koltsegvetessel.
Keri a testtilet kerdeseit, velemenyet.
Somosvi Robert kepviselo: Kerdezi, hogy a tartalek 17 millio Ft? Mit takar a startmunka, teli
kozfoglalkoztatdsndl Idthato 3 millio Ft. Kerdezi, hogy a koztemetohoz betervezett 100 e Ft
elegendo lesz-e? A kozutak, hidakndl nem Idt semmilyen osszeget, ha utat akarnak aszfaltozni,
az mibol lesz megoldva. Kerdezi, hogy a civil szervezeteknek betervezett 480 e Ft-bol lehet
adni a sportnak?
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Az Onkormdnyzat tartaleka 17 millio Ft. A 3 millio forint az ez
evi fennmaradt dllami tdmogatds, amit dtvesz az Onkormdnyzat es ki is fizeti, nemcsak a
startmunkdbanfoglalkoztatottakat erinti, hanem a teli kozfoglalkoztatottak here, ez mar
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dologi kiaddst nem tartalmaz, ez mind her. Jelenleg 13 fo mezogazdasdgi, 8 kompetencia
iskolds, es teli hosszu kozfoglalkoztatott van, amiben cserelik az embereket. 2014. mdrcius 1tol ujabb pdlydzatot adtak be 13 fo kozfoglalkozatdsra, ami 2015. februdr 28-ig tart.
A kdztemetohoz betervezett 100 e Ft nem lesz elegendo, kb. 400 e Ft lenne szukseges. Tavaly
nem, de iden 100 e Ft dllami tdmogatdst kapott az onkormdnyzat. Elolvasta a koltsegvetesi
torveny azon reszet, hogyan kell a temetohoz leigenyelni az dllami tdmogatdst, ehhez pontos
katasztert kell kimutatni, tulajdoni lappal, akkor m2-re le lehetne igenyelni, szdmit meg a
lakossdgszdm is. A temetonel elozoleg megbeszelt feladatokat a tartalek terhere el lehet
vegezni. A kozutak-hidakndl 80 e Ft left betervezve, mert valamennyi osszeget kotelezo
betervezni, a kozutak fenntartdsdnak a tdmogatdsdra az dllam 2.027.110 Ft-ot adott, a
kiaddsi oldalra mindenkeppen tenni kell, de nem tudjdk, hogy mennyit.
Esved Sdndor: A temetohoz visszaterve elmondja, hogy az drokkal egyiitt megolddsra kerul a
parkolo is.
Bodndr Gyorgy polsdrmester: Sajdt erobol megfogjdk oldani.
Barcza Krisztina penziigyi eld'ado: Ismerteti, hogy 300 e Ft a Sport Egyesuletnek, 100 e Ft-ot
a Polgdror Egyesuletnek, es 80 e Ft a Nyugdijas Klubnak left betervezve, most ez a dontesnek
megfeleloen modosult.
A koltsegvetessel kapcsolatban tobb kerdes nem volt.
Bodndr Gvorsv polsdrmester: Javasolja az onkormdnyzat 2014. evi koltsegvetesenek
elfogaddsdt.
Keri, hogy aki az onkormdnyzat 2014. evi koltsegveteset elfogadja, kezfenntartdssaljelezze es
alkossa meg rendeletet.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
ellenszavazat es
tartozkodds nelkul - megalkotta az onkormdnyzat 2014. evi koltsegveteserol szolo rendeletet:

Somloszolos Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
2/2014. (II. 19.)

onkormanyzati rendelete
az Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol
(Rendelet es mellekletei ajegyzokonyv melleklete)

6J Vegyes tigyek
- Vedonoi alias meghirdeteserol tdjekoztatds

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Tdjekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy meghirdetlek a
vedonoi dlldst azokon a felsooktatdsi intezmenyeknel, ahol vdrhatoan 2014-ben vedonok
vegeznek. Jelenleg Sdghi Istvdnne nagyaldsonyi vedono helyettesiti a korzetet.
- Posta tovdbbi mukodesenek helyzete
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Tdjekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy a Magyar Posta Zrt
visszaveszi az eddig vdllalkozdsba kiadott postdkat, mdrcius 18-dn lesz a Posta dtaddsa. Ez
ugyben a post a kepviseloje mar megkereste. Annyit kert, hogy a posta szinvonala ne vdltozzon
illetve ajelenlegi dolgozok maradjanak. Ezt megigerte. A berleti dijat 20 e/Ft-ra kerekitette,
ezt mar elozoleg irdsban kozolte, most annyit kertek, hogy ne 1 Ft legyen m2-e, hanem 500,Ft. Abban maradtak es ehhez ken a testulet felhatalmazdsdt, hogy amennyiben a mdsik ket
feltetelt teljesitik, fogadja el a testulet az 500, - Ft/m2 osszeget. Azt is megigerte, hogy ha az
drok kesz lesz a posta elott, belso felujitdsra is lehetoseget Idt
meszeles, festes,
jdrolapozdsra gondol, ugyanis az epiilet az onkormdnyzat tulajdona.
Balogh Tamds alpolsdrmester: Velemenye szerint ezeket a felujitdsokat
onkormdnyzatnak kellene elvegezni, hiszen csokkentettek a berleti dijat.

nem az

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Az epiilet az onkormdnyzate es azon az dllagmegovds az
onkormdnyzat feladata. Keri a tdjekozato elfogaddsdt.

Az alpolgdrmester Ur a vdlaszt megertette.
A kepviselo-testulet a tdjekozatot egyhangulag elfogadta.

- Tdjekoztatds Penzugyi Bizottsdg kiilsos tagjdrol
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Tdjekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy a tavalyi evben
Barcza Krisztina lemondott penzugyi bizottsdgi tagsdgdrol. A kepviselo-testulet hatdrozott
abban, hogy egy kovetkezo ulesere javaslatot tesz a penzugyi bizottsdg kulsos tagjdra.
Ez meg nem tortent meg, keri a testulet javaslatdt a kovetkezo testuleti ulesre.

-

OEP meskereses

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Tdjekoztatia a kepviselo-testuletet, hogy az Orszdgos
Egeszsegugyi Penztdr megkereste Horvdth Kinga 2012-ben tortent balesete ugyeben, amikor
Horvdth Jeno leontotte magdt benzinnel es felgyujtotta magdt, mivel 6, az onkormdnyzat volt
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a munkdltatojuk. Egy nyilatkozatot kuldtek, hogy irja aid es ismerje el a felelosseget. A
polgdrmester a nyilatkozatot nem irta aid. A nyilatkozat vegere leirta, hogy az tigyre valo
nyilatkozatot nem irja aid, mivel Horvath Kinga biztositott 2012.05.03. napjdn tortent uzemei
balesetenek bekovetkeztevel kapcsolatban a foglalkozato felelosseget nem ismeri el. Azert nem
keszult Horvath Jeno baleseterol jegyzokonyv, mivel nem volt foglalkoztatott,
nem volt
ft
munkaszerzodese. Ellopta a benzint, magdra ontotte es felgyujtotta magdt. O ezert nem vdllal
felelosseget. Az onkormdnyzatra szeretnek hdritani a felelosseget, mivel a mentok kihivtdk a
helikoptert, amivel Gyorbe szdllitottdk. A meghallgatdsi jegyzokonyveket ismetelten
megkuldte az Egeszsegbiztosltasi Penztdr reszere, amelynek tartalmdt ismerteti.
Balosh Tamds alpolsdrmester: Kerje szdmon az Egeszsegbiztosltasi Penztdr Horvath Kingdn
es Horvath Jenon, az o hibdjuk, ne afalun akarjdk behajtani.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Keri a tdjekoztato elfogaddsdt.
A kepviselo-testulet a tdjekozatdt egyhangulag elfogadta.
-

E-on kozvlldgitds

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Elmondja, hogy 2011-ben kerte az E-On-t, hogy a kozsegben
szereljenekfel merot, ami men a kozvildgitdst.
Azota tobb megkereseset is kuldott az E-On fele, de nem erkezett vdlasz. Az elozo napokban
vdlasz erkezett, hogy 2011. juniusdban merhetove tettek, es mivel ment a mero,
visszaszdmoltdk a kozvildgitdst. Eddig minden honapban flzettek a kozvildgitdsert 195 e Ft-ot,
a legutobbi 97 e Ft korul volt, tehdt ennyi kb. a megtakaritds.
- Egyebek
Startmunka, startmunkdval kapcsolatos eszreveteL
Eloterjeszto: Balogh Tamds alpolgdrmester
Balosh Tamds alpolsdrmester: Elmondia, hogy a mai nap folyamdn a faluban jdrt es azt
Idtta, hogy az egyik kozmunkds reszegenfekudt az egyik hdz elott, munkaidoben. Azt gondolta,
hogy rosszul van, feldllni nem tudott, az onkormdnyzat furesze a kerekpdron a fdhoz volt
tdmasztva, az uzemanyaggal, olajjal es egy uveg borral egyutt. Szolt Kovdcs Ldszlonak, hogy
menjen es vigye el a fureszt stb. mert nem hidnyzik, hogy valaki ellopja. Ez nem csak ndla,
hanem a tobbi kozmunkdsndl is nem az elso eset, hogy munkaidoben reszegek. Megolddst kell
keresni ennek a megdllitdsdra, mas kdrnyekbeli onkormdnyzatokndl is szonddznak, ezt
Somloszoloson is be kell vezetni es nemcsak reggel, hanem napi tobbszori alkalommal
Konyorognek a munkdert, es igy becsulik meg. Nem celja, hogy elkuldjek a dolgozokat, de
ilyet nem lehet csindlni. Be kell vezetni a szonddzdst. A dolgozo azzal dllt eld, hogy 6
egyebkent is szabadsdgon van es a gep az ove. Nem hiszi, hogy ilyen gepe lenne, meg
megismerte a fureszt, hogy az az onkormdnyzate. A hegyen is tobben Idttdk, hogy reszegek,
amikor a szolot muvelik. Tanuljdk meg, hogy munkaidoben nines alkoholfogyasztds.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Mdsnaptol bevezeti a szonddzdst.
Balosh Tamds alpolsdrmester: Ha a polgdrmester nem er rd, 6 bevdllalja a szonddzdst.
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Tobb kerdes, hozzdszolds nem volt, mds napirendi pont nem leven a polgdrmester a kepviselotesttilet nyilvdnos tileset 18 ora 10 perckor berekesztette.
Bejelentette, hogy zdrt tiles tartasara keriil sor.

^tP
Bodndr Gyorg
polgdrmester

Balogh Tamos
jegyzokonyv hitelesito

Szlottdne Tun
jegyzo

Harczi Livia
helyettes aljegyzo

Somogyi Robert
jegyzokonyv hitelesito

