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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt önálló üléséről 

 
 
Készült: Sóly, Művelődési Házban (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) 
                2016. március 31. napján 17:00 órakor 
 
Jelen vannak: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
Kaptur József polgármester 
Pacher László alpolgármester 
Mazák György képviselő 
Göbölös Balázs képviselő 
Göbölös Gyula képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
Erdős Alexandra IKSZT vezető 
Döme Kitti Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal mb. pénzügyi csoport vezető 
Striblné Fódi Valéria Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző 
Sümegi Orsolya Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Biró Balázs 
 
Lakosság részéről jelen vannak: 
 
 
 
 

I. Napirend előtt 
 
Kaptur József polgármester köszönti az önkormányzat képviselő-testületének tagjait, 
a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit és az ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 főből 5 fő jelen van. 
 

Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e napirend előtti hozzászólás? Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában 
előterjeszti a napirendi pontokat. 
 

 

Az ülés napirendje: 
1.) Tájékoztató a helyi adók 2015. évi bevételeiről 

Előterjesztő: Kovács János György jegyző 
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2.) Sóly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

3.) Sóly Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
                 Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
           4.)  IKSZT Művelődési Ház 2016. évi munkaterve 
                 Előterjesztő: Erdős Alexandra IKSZT vezető 

                  
5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

6.) Bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása 
      Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 
           7.) Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség és Sóly Község 
                Önkormányzata közötti telekcsere szerződés szövegének jóváhagyása 
                Előterjesztő: Mazák György képviselő 
 
           8.) Vegyes ügyek 
                  8/1.  Sóly, Szőlőhegy 029. hrsz.-ú földút murvával történő borítása 
                           Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/2. Sóly, Szőlőhegy 1013. hrsz.-ú közúton (Derék út) három darab 
                          fekvőrendőr kiépítésének ügye 
                          Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/3.  Sóly, külterületen 03/16 hrsz.-ú ingatlanon található buszmegálló 
                           közvilágításának ügye 
                           Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/4. A sólyi, római kori hidak felújításának ügye 
                          Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/5.  Tájékoztatás a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért 
                           Egyesület (8200 Veszprém, Rákóczi u. 7.) és Sóly Község 
                           Önkormányzata közötti kapcsolatfelvételről 
                           Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/6. Sóly 291/7 hrsz.-ú kivett sporttelep területén tereprendezési 
                          munkálatok megrendelése 
                          Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
                  8/7.  Sóly 90/1 és Sóly 271 hrsz.-ú területek fásításának ügye 
                           Előterjesztő: Kaptur József polgármester              
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Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás az elhangzott napirendi pontokkal, illetve azok 
sorrendjével kapcsolatban? 
 
Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért 
az általa előterjesztett napirendi pontokkal, illetve azok sorrendjével, azt 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, öt igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi 
pontokat, illetve azok sorrendjét. 
 
 

II. Napirend 
 

1.) Tájékoztató a helyi adók 2015. évi bevételeiről 
Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 
Kaptur József polgármester: 
A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e 
kérdés az előterjesztőhöz? Nincs. 
Megnyitja a vitát a napirendi pont felett. 
 
Kovács János György jegyző: 
A Képviselő-testület korábban kérte, hogy a helyi adókról szóló beszámoló ne 
májusban kerüljön napirendre, hanem a zárszámadás elfogadásakor. Az előzetesen 
írásban kiküldött beszámoló a teljes 2015-ös évet átfogja. Részletes beszámoló, amely 
tartalmazza a helyi adókból származó bevételek alakulását, a kintlévőségeket és az 
adóhatóság tapasztalatait. 
 
Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy problémát jelent ha egy vállalkozás felszámolásra kerül, mert olyan 
esetekben nem lehet a helyi adókból származó hátralékot behajtani. További 
probléma, hogy 5 év után elévül a tartozás. Ilyen esetekben törölni kell az elévült 
összegeket. 
 
Mazák György képviselő: 
Kérdezi, hogy mennyi a kintlévőség és milyen mértékben sikerül azokat behajtani? 
 
Kovács János György jegyző: 
Jelentős a telekadóból keletkezett kintlévőség. Ez a nagy telekadó hátralék főleg 
három ingatlan után keletkezett. Az egyik telket korábbi tulajdonosa eladta a 
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközségnek. Az önkormányzat adóhatósága 
felszólította a korábbi tulajdonost a fennálló telekadó hátralék rendezésére. Az illető 
felháborodott hangú levélben válaszolt, perrel fenyegette meg az önkormányzatot, 
továbbá elküldte az adásvételi szerződés másolatát, amelynek tartalmát az 
önkormányzat, sem a hivatal korábban nem ismert. A szerződés alapján a 
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség vállalta mindennemű, a megvásárolt 
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ingatlant érintő adóteher megfizetését. Mivel a hatályos jogszabályok szerint az 
egyházak adómentességet élveznek, így nincs lehetőség behajtani. A szerződés 
jogszerűségét nem vizsgálhatja a helyi adóhatóság. 
 
Mazák György képviselő: 
Javasolja, hogy azon személyek esetében, akiknek hosszabb ideje fennálló hátraléka 
van, a behajtási eljárást egészen a foglalásig el kell vinni. 
 
Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző: 
Elmondja, hogy vannak olyan hátralékos személyek, akiknek az ingatlana nagy 
összegű jelzáloggal vagy jelzálogokkal van terhelve és az ingatlan nem éri el azt az 
összeget, mint amilyen összegű jelzálog terheli. 
 
Mazák György képviselő: 
Úgy véli, hogy ha a kintlévőségek nem kerülnek behajtásra, az rontja az adófizetési 
morált, mert akkor nem valósul meg az egyenlő közteherviselés. Azt javasolja, hogy 
a hátralékok legyenek mindenképpen behajtva. 
Azt kéri, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén kerüljenek tételesen 
ellenőrzésre a hátralékok, természetesen név nélkül. El kellene dönteni, hogy mely 
tételek kerüljenek behajtásra és melyek azok, amelyek esetében nem vezetne célra a 
behajtási eljárás. 
Úgy véli továbbá, hogy amennyiben az egyház szerződésben vállalta az eladó 
magánszemély köztartozásának kiegyenlítését, akkor köteles azt kiegyenlíteni, mint 
jogutód. 
 
Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző: 
A korábbi tulajdonos kártérítési perrel fenyegette meg az önkormányzatot. 
 
Kovács János György jegyző: 
A hivatal nem vonhatja kétségbe az adásvételi szerződés érvényességét. 
 
Mazák György képviselő: 
Kéri az ez ügyben keletkező összes irat másolatát a személyes adatok kitakarásával. 
Örvendetesnek tartja, hogy a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága 
eredményes munkájának köszönhetően több, korábban a 8-as főút rekonstrukcióját 
végző vállalkozás befizette a helyi iparűzési adót Sóly Község Önkormányzata 
részére. Azt kéri, hogy a helyi adóhatóság továbbra is legalább ilyen szigorúan 
kezelje a helyi adók befizetését, illetve a hátralékok behajtását. Sóly Község 
Önkormányzatának fontosak a helyi adókból befolyó bevételek. 
 
Sümegi Orsolya adóügyi ügyintéző: 
Az adóhátralékok öt év után elévülnek, amennyiben nem sikerül az idő alatt 
behajtani. A 2010. évben keletkezett hátralékok így már nem behajthatóak. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 
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További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki 
elfogadja a helyi adók 2015. évi bevételeiről szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze 
azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal adóhatóságának a helyi adók 2015. évi bevételeiről szóló 
tájékoztatóját. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2.) Sóly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 
Kaptur József polgármester: 
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek. 
 
Kovács János György jegyző: 
Elmondja, hogy az önkormányzati bevételek és a kiadások módosultak, emiatt van 
szükség Sóly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a módosítására. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja? 
 
Mazák György képviselő: 
Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta Sóly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását. 
A Képviselő-testület korábban a mindenkori polgármester által szabadon 
felhasználható 50 ezer Forintos keretösszegről döntött. Ezen összeg felhasználását 
követően a polgármesternek beszámolási kötelezettsége van a Képviselő-testület felé 
a soron következő testületi ülésen az összeg felhasználásáról. Amennyiben a 
Képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját, az 50 ezer Forintos 
keretösszeg újból a polgármester rendelkezésére áll. Eddig a polgármester részéről 
nem történt ilyen beszámoló a Képviselő-testület felé. Kérdezi, hogy miért nem 
történt? 
 
Kaptur József polgármester: 
Válaszolja, hogy eddig még nem használta fel. 
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
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Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért Sóly 
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításával az előterjesztésben 
foglaltak szerint, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt bevételi és 
kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak 
megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok növelését jóváhagyja. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 

         Határidő: azonnal 
 
 
Kaptur József polgármester: 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének 
módosítását, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

6/2016 (IV. 01.) rendelet: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének módosítását. 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Felelős: Kaptur József polgármester 

         Határidő: azonnal 
 
 
 

3.) Sóly Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 
Kaptur József polgármester: 
A Képviselő-testület minden tagja megkapta az írásos előterjesztést. Kérdezi, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás az önkormányzat 2015. évi zárszámadásával 
kapcsolatosan? Nincs. 
Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja? 
 
Mazák György képviselő: 
Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta Sóly Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadását és elfogadásra 
javasolja. 
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Kaptur József polgármester: 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly 
Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadását, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

7/2016 (VI. 01.) rendelet: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást. 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 
         Határidő: azonnal 
         Felelős: Kaptur József polgármester 
 
17 óra 22 perckor Döme Kitti mb. pénzügyi csoportvezető, valamint Sümegi Orsolya 
és Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintézők távoznak az ülésről. 

 
 

 
4.)  IKSZT Művelődési Ház 2016. évi munkaterve 

Előterjesztő: Erdős Alexandra IKSZT vezető 
 
Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2016. február 25-én megtartott ülésén 
megtárgyalta az IKSZT Művelődési Ház 2016. évi munkatervét és úgy döntött, hogy 
a következő testületi ülésen újból tárgyalja. Erdős Alexandra IKSZT vezető 
egyeztetett a helyi civil szervezetek, valamint a Sólyi Dalkör vezetőjével, majd ezt 
követően kiegészítette az IKSZT 2016. évi munkatervét a helyi civil szervezetek 
programjaival. Ezt, a módosított IKSZT 2016. évi munkatervet a Képviselő-testület 
minden tagja az előzetesen kiküldött írásos anyag részeként megkapta. A helyi 
lakosok közül nem mindenki értett egyet vele teljes mértékben, de nem lehet úgy 
elkészíteni, hogy mindenkinek megfeleljen. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 
IKSZT Művelődési Ház 2016. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az IKSZT Művelődési Ház 
2016. évi munkatervét. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
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         Határidő: azonnal 
 
 
 

5.)Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 
Kaptur József polgármester: 
Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? 
 
Mazák György képviselő: 
Javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóba ne kerüljenek 
bele azon határozatok, amelyek szociális ügyben születtek, illetve azon határozatok, 
amelyeknél megegyezik a döntés és végrehajtás ideje, illetve amelyek nem járnak 
anyagi vonzattal. 
Csak azon határozatok kerüljenek bele, amelyek esetén eltér a végrehajtás határideje 
a döntés idejétől, illetve anyagi vonzatuk van. 
 
Kaptur József polgármester: 
Egyetért Mazák György képviselő javaslatával. 
 
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki 
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást, 
kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

6.) Bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 
Kaptur József polgármester: 
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek. 
 
Kovács János György jegyző: 
Elmondja, hogy Sóly Község Önkormányzata és Hajmáskér Község Önkormányzata 
2015. márciusában elfogadta a közös fenntartású intézmények dolgozói részére 
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nyújtandó bankszámla hozzájárulásról szóló rendeletet. A rendelet időbeli hatálya 
2015. évre terjedt ki. A fent említett munkavállalók bruttó 1000 Ft/fő/hó összegű 
bankszámla hozzájárulást kaptak a banki költségek fedezésére. Korábban jogszabály 
írta elő, hogy a közalkalmazottak bérkifizetése csak bankszámlára történhet, jelenleg 
a munkáltató hatásköre erről dönteni. Ahhoz, hogy a munkavállalók 2016. évre is 
megkapják a bruttó 1000 Ft/fő/hó összegű bankszámla hozzájárulást, szükséges új 
rendeletet alkotni. Mind Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 
mind Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. 
A felmerülő költségeket a két önkormányzat részarányosan viseli. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja? 
 
Mazák György képviselő: 
Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta és támogatja a bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

8/2016 (VI.01.) rendelet: 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói részére nyújtandó bankszámla-hozzájárulást. 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 
           Határidő: azonnal 
           Felelős: Kaptur József polgármester 

 
 
 

7.) Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség és Sóly Község 
                Önkormányzata közötti telekcsere szerződés szövegének jóváhagyása 

                Előterjesztő: Mazák György képviselő 
 
Kaptur József polgármester: 
Átadja a szót Mazák György képviselőnek. 
 
Mazák György képviselő: 
Elmondja, hogy a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség és Sóly Község 
Önkormányzata közötti telekcsere szerződést készítő ügyvéd betegsége miatt még 
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nem készítette el a szerződést. Előre láthatólag április 4-én, hétfőn lesz kész a 
szerződés. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza meg Kaptur József 
polgármestert a szerződés aláírására, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek: 

 a telekcsere tárgyát képező telekrészek nagysága megegyezik 

 a telekcserének költsége nincs 

 a telekcserének a költségeit Sóly Község Önkormányzata viseli. 
Amennyiben a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség nem fogadja el a 
szerződés tervezetet, úgy azt újból kell tárgyalni. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
alábbiakkal: „Sóly Község Önkormányzata meg kívánja kötni a telekcsere szerződést 
a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközséggel, amennyiben a telekcsere nem 
jár költséggel, illetve a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség nem támaszt 
egyéb követelményt. A telekcsere költségeit Sóly Község Önkormányzata állja. A 
további tárgyalásra felhatalmazott személyek: Kaptur József polgármester, Pacher 
László alpolgármester és Mazák György képviselő”, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja kötni a telekcsere 
szerződést a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközséggel, amennyiben a 
telekcsere nem jár költséggel, illetve a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség 
nem támaszt egyéb követelményt. 
A telekcsere költségeit Sóly Község Önkormányzata állja. 
A további tárgyalásra felhatalmazott személyek: 

 Kaptur József polgármester 

 Pacher László alpolgármester 

 Mazák György képviselő. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

8.) Vegyes ügyek 
8/1.  Sóly, Szőlőhegy 029. hrsz.-ú földút murvával történő borítása 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot Salamon Tamás (8100 Várpalota, Muskotály u. 
39.) vállalkozóval. Salamon Tamás vállalkozó vállalja, hogy  100 tonna 0.63 méretű 
murvát szállít Sóly, Szőlőhegy, 029. hrsz.-ú úthoz 700 Ft+ÁFA/tonna áron. Rossz 
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állapotban van a Sóly, Szőlőhegy, 029. hrsz.-ú út. A Szőlőhegyben ingatlannal 
rendelkező tulajdonosok részéről több panasz is érkezett emiatt. Az út egy körülbelül 
250 méteres szakasza autóval nem járható. A szőlőhegyi ingatlanok után befolyó 
magánszemélyek kommunális adójának egy részét a Szőlőhegy fejlesztésére fordítja 
az önkormányzat. Ebből kívánja a 029. hrsz.-ú út murvával történő borításának 
költségeit fedezni. 
 
Mazák György képviselő: 
Örül ennek a kezdeményezésnek. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy ha 
mély rétegben van terítve a murva, a gépjárművek kerekeitől nyomvályú fog 
keletkezni. Javasolja, hogy a murva réteg alá kerüljön egy réteg föld elegyengetve. 
Panaszolja, hogy a Szőlőhegyen, az Akácos út két pontja mélyen fekszik, ezért 
nedvesedik. Kéri, hogy kerüljön feltöltésre. Szintén alulra föld réteget kellene teríteni, 
majd arra rá a murvát. 
Elmondja, hogy a Sóly, Szőlőhegy, Akácos út Királyszentistván közigazgatási 
területén fekszik. Egyeztetni kell Királyszentistván polgármesterével. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
alábbiakkal: Sóly Község Önkormányzata 100 tonna 0.63 méretű murvát vásárol 
Salamon Tamás vállalkozótól 700 Ft+ÁFA/tonna áron, melyet Salamon Tamás 
vállalkozó a helyszínre szállít. A településen depózott földet és a murvát a Sóly, 
Szőlőhegy 029. hrsz.-ú út helyreállítására, továbbá a Sóly, Szőlőhegy, Akácos út 
helyreállítására használja fel az önkormányzat, kézfeltartással jelezze azt. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 100 tonna 0.63 
szemcseméretű murvát vásárol Salamon Tamás (8100 Várpalota, Muskotály u. 39.) 
vállalkozótól 700 Ft+ÁFA/tonna áron, melyet Salamon Tamás vállalkozó a helyszínre 
szállít. A településen depózott földet, valamint a Salamon Tamás vállalkozótól vásárol 
murvát Sóly Község Önkormányzata a Sóly, Szőlőhegy 029. hrsz.-ú út helyreállítására, 
továbbá a Sóly, Szőlőhegy, Akácos út helyreállítására használja fel. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
Pacher László alpolgármester: 
A településen depózott föld helyszínre szállításáról a Képviselő-testület 
gondoskodik. 
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8/2. Sóly, Szőlőhegy 1013. hrsz.-ú közúton (Derék út) három darab 
fekvőrendőr kiépítésének ügye 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy 2015. évben egy lakossági fórumon a Képviselő-testület szóbeli 
ígéretet tett Sóly, Szőlőhegy, Derék úton három darab fekvőrendőr kiépítésére. Meg 
kell határozni, hogy pontosan hova kerüljön kiépítésre a három darab fekvőrendőr. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
A három darab fekvőrendőrt az alábbi helyekre javasolja kiépíteni: az 1022. hrsz.-ú 
teleknél, hogy a Litér felől érkező gépjárművek lelassítsanak, az 1086. hrsz.-ú 
teleknél, a kereszteződéstől nem messze keleti irányban.  
 
Mazák György képviselő: 
Javasolja, hogy az 1190. hrsz.-ú ingatlannál található fekvőrendőr kerüljön 
megerősítésre. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
Javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon sárga színű festéket és a három 
fekvőrendőrt lássák el sárga színű, figyelem felhívó festéssel. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
A Sóly, Szőlőhegy, Derék út teljes hosszán 30 km/órás sebességkorlátozás van 
érvényben. 
 
Mazák György képviselő: 
Elmondja, hogy a Sólyt Királyszentistvánnal összekötő úttól a Szőlőhegyre bevezető 
út aszfaltos borításán kátyúk találhatók. Javasolja, hogy a három darab fekvőrendőr 
kiépítésekor kerüljenek a kátyúk is kijavításra. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
A Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a szőlőhegyi ingatlanok után 
befolyó magánszemélyek kommunális adójából kívánja fedezni a Szőlőhegyen 
keletkező hulladék elszállítását, a fennmaradó összeget pedig a Szőlőhegy 
fejlesztésére kívánja fordítani. Kérdezi, hogy a szőlőhegyi ingatlanok után befolyó 
magánszemélyek kommunális adójának a Szőlőhegy fejlesztésére szánt része fedezi 
az elvégeztetni kívánt munkálatok költségét? Azt javasolja, hogy az említett 
munkálatokat abban az esetben végeztesse el az önkormányzat, amennyiben a 
szőlőhegyi ingatlanok után befolyó magánszemélyek kommunális adójának a 
Szőlőhegy fejlesztésére szánt része fedezi. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
alábbiakkal: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta a Sóly, 
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Szőlőhegy, Derék út állapotát és úgy döntött, hogy három darab fekvő rendőrt kíván 
telepíteni melegaszfaltos eljárással az alábbi helyrajzi számokon: hrsz. 1022, hrsz. 
1086, hrsz. 1190. A Képviselő-testület meghatalmazza Kaptur József polgármestert, 
hogy amennyiben a szőlőhegyi ingatlanok után befolyó magánszemélyek 
kommunális adójának a Szőlőhegy fejlesztésére szánt része fedezi az elvégeztetni 
kívánt munkálatok költségét, a munkálatokat elvégeztetheti. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sóly, Szőlőhegy, Derék úton három 
darab fekvő rendőrt kíván telepíteni melegaszfaltos burkolattal az alábbi helyrajzi 
számokon: hrsz. 1022, hrsz. 1086, hrsz. 1190. A Képviselő-testület meghatalmazza 
Kaptur József polgármestert, hogy amennyiben a szőlőhegyi ingatlanok után befolyó 
magánszemélyek kommunális adójának a Szőlőhegy fejlesztésére szánt része fedezi az 
elvégeztetni kívánt munkálatok költségét, a polgármester elvégeztetheti a munkálatokat. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

8/3.  Sóly, külterületen 03/16 hrsz.-ú ingatlanon található buszmegálló 
közvilágításának ügye 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
Kaptur József polgármester: 
A Képviselő-testület többször tárgyalta a Sóly, külterületen 03/16 hrsz.-ú ingatlanon 
található buszmegállóhoz napelemes, mozgásérzékelős lámpatest kiépítésének 
kérdését. 2000 Lumen fényerősségű lámpatest napelemmel, akkumulátorral együtt 
nettó 161.500 Forintba kerül. Napnyugtakor automatikusan bekapcsol, majd négy óra 
működést követően 70%-ra csökkenti a fényerejét. Amennyiben mozgást érzékel, 
ismét maximális fényerővel működik a beállított időtartamig, majd azt követően 
újból csökkenti 70%-ra a fényerejét. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
Kérdezi, hogy van-e garancia a lámpatestre? 
 
Kaptur József polgármester: 
Válaszolja, hogy 5 év garancia van rá. 
A lámpatestet forgalmazó vállalkozó azt javasolta, hogy 6 méteres magasságban 
kerüljön felszerelésre a lámpatest. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
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Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy 6 méternél nagyobb magasság esetén 
engedélyköteles. Minél alacsonyabban van elhelyezve a lámpatest, annál erősebb a 
fénye. 
 
Pacher László alpolgármester: 
Véleménye szerint 6 és fél méteres tartóoszlopra van szükség. Körülbelül egy méter 
mélyen a be kellene betonozni a stabilitás érdekében. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
Meg kell határozni a tartóoszlop pontos helyét. Beton alapot kell készíteni neki. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
A buszmegálló mögött egy árok húzódik, emiatt nehéz megfelelő helyet találni. 
 
Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, akik arról 
tájékoztatták, hogy nem szükséges az engedélyük, az önkormányzatnak csupán 
tájékoztatási kötelezettsége van feléjük. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
Vállalja, hogy elkészíti a lámpatesthez szükséges tartóoszlopot. 
  
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly, külterület 03/16 
hrsz.-ú ingatlanon található buszmegálló közvilágításának ügyét és úgy döntött, hogy 
Szabó Attila vállalkozótól (székhelye: 8460 Devecser, Mező u. 4., telephelye: 8181 
Berhida, Dankó Pista u. 14.) vásárol egy darab 2000 Lumen fényerejű, mozgásérzékelős, 
napelemes lámpatestet 161.500 Ft+ÁFA értékben. A Képviselő-testület megbízza a 
kivitelezési munkálatok elvégzésével Göbölös Balázs képviselőt és Göbölös Gyula 
képviselőt. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

8/4. A sólyi, római kori hidak felújításának ügye 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
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Kaptur József polgármester: 
A Sóly községben található római kori hidak állaga megromlott, szükség lenne a 
karbantartásukra. 
 
Göbölös Gyula képviselő: 
Véleménye szerint jó minőségű, apró murvát kellene használni a felújításukhoz. A 
hídpillérek felújítására lenne szükség. A patak medret ki kellene tisztítani és 
kiszélesíteni a hídpillérekig. Maradt egy vascső a mederfalban, amely használaton 
kívüli. Korábban vízvezetékként funkcionált. Azt el kellene távolítani. 
 
Mazák György képviselő: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület először határozza el a szándékot. Utána kell 
kőművest keresni, aki a felújítást szakszerűen elvégzi. Árajánlatokat kell kérni a 
felújítási munkálatok elvégzésére. 
 
 
 

8/5.  Tájékoztatás a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért 
Egyesület (8200 Veszprém, Rákóczi u. 7.) és Sóly Község 

Önkormányzata közötti kapcsolatfelvételről 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 
Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy megkereste a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért 
Egyesület (8200 Veszprém, Rákóczi u. 7.) elnöke, Molnár Roland. Az Egyesület 
megállapodást szeretne kötni az önkormányzattal. Azt kérték, hogy Sóly Község 
Önkormányzata anyagilag támogassa a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű 
Fiatalokért Egyesületet. Sóly Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetés 
tervezésekor nem különített el ilyen célú kiadásokra anyagi forrást, így véleménye 
szerint nem áll módjában az önkormányzatnak támogatni az Egyesületet. 
Vitára bocsátja a napirendi pontot. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a hátrányos 
helyzetű családok és fiatalok támogatását. A község lehetőségeihez mérten minden 
segítséget megad a településen élő rászorulók, beleértve a hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához, de mivel Sóly kis település, jelentős helyi iparűzési és egyéb adóbevételek 
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nélkül a település költségvetése nem teszi lehetővé a településen kívül egyéb szervezetek 
támogatását. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

8/6. Sóly 291/7 hrsz.-ú kivett sporttelep területén tereprendezési 
munkálatok megrendelése 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

Kaptur József polgármester: 
Az önkormányzat szeretné a Sóly 291/7 hrsz.-ú sporttelep területén szükségesnek 
vélt tereprendezési munkálatokat elvégeztetni. A Képviselő-testület tagjai 
megkapták az írásos előterjesztést, illetve a határozati javaslatot. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
Elmondja, hogy kért árajánlatokat a sporttelep tereprendezési munkálatainak 
elvégzésére. Kurucz Zoltán vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot. 
Vállalja a tuskók kiszedését, a durva tereprendezést és a termőföld ráhordását, finom 
tereprendezést. A munkálatok után a füvesítést a közmunkásokkal elvégzik, így 
lehetőség lesz a falunap a 291/7 hrsz.-ú területen történő lebonyolítására. 
 
Kaptur József polgármester: 
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 291/7. hrsz.-ú terület 
tereprendezési munkálataira tett javaslatot és elfogadta Kurucz Zoltán (8411 Veszprém-
Kádárta, Sáncközi u. 4.) vállalkozó 80 ezer Forint+ÁFA árajánlatát és megbízza a 
tevékenység elvégzésével. A Képviselő-testület felhatalmazza Göbölös Balázs képviselőt, 
hogy a munkát koordinálja és a teljesítést ellenőrizze, igazolja. 
 
Felelős: Göbölös Balázs képviselő 
Határidő: 2016. április 28. 

 
Kovács János György jegyző: 
Kérdezi, hogy milyen tereprendezési munkákról van szó pontosan? 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
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Válaszolja, hogy eltávolítja a tuskókat, gyökereket, elegyengeti a talaj felszínét és 
földréteget terít rá. Az lesz majd befüvesítve. 
 

 
 

8/7.  Sóly 90/1 és Sóly 271 hrsz.-ú területek fásításának ügye 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 

Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy megérkeztek a korábban megrendelt császárfák, amelyek kifizetésre 
kerültek az önkormányzat általános tartalék terhére. 28 darab császárfát rendelt az 
önkormányzat, amelyek a temető parkolóhoz, valamint a Kossuth utca 271. hrsz.-ú 
ingatlanon található játszótérhez kerülnek elültetésre. Szeretné ha néhány fa 
elültetésre kerülne a sportpálya nyugati oldalán. Gyorsan növő fafajta a császárfa, 
azonban nagy a vízigénye. Április 2-án, szombaton szemétszedés lesz. Javasolja, 
hogy azzal együtt kerüljenek elültetésre a császárfák. Sokáig nem lehet őket tárolni, 
tönkremennek. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az 
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2016 (III. 31.) határozat: 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly 90/1 és Sóly 271 
hrsz.-ú területek fásításának ügyét. Úgy döntött, hogy szükséges a fásítás, melyhez Sóly 
Község Önkormányzata 60 darab császárfát vásárol összesen bruttó 75 ezer Forint 
értékben az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület megvizsgálja a helyszíneket és az alapján dönt az egyes 
helyszíneken elültetendő fák számáról. A fennmaradó fák a sportpálya nyugati oldalánál 
kerülnek elültetésre. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Göbölös Gyula képviselő: 
Véleménye szerint a császárfák a játszótérnél el fognak pusztulni. Nagy a 
vízigényük, a játszótér körül nagyon rossz minőségű, murvás a talaj. 
 
Göbölös Balázs képviselő: 
Azt javasolja, hogy csak néhány fa kerüljön elültetésre a játszótérhez. Amennyiben a 
fák megmaradnak és növekedésnek indulnak, később lehet még többet ültetni 
belőlük. 
 
Kaptur József polgármester: 
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Javasolja, hogy 5-6 darab fa kerüljön elültetésre a Kossuth utca 271. hrsz.-ú 
ingatlanon található játszótér Kossuth utcával párhuzamos oldalán. Amennyiben 
növekedésnek indulnak a fák, további fák kerüljenek később elütetésre a játszótér 
köré. Gyorsan növő fafajta a császárfa, már ebben az évben szemmel láthatóan 
növekedni fognak. 
 
 
Kaptur József polgármester: 
Korábban szükséges volt elkészíteni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amelyet 
Bánkutiné Mihalcsik Márta készített el. Pályázatok benyújtásához volt rá szükség. 
Bánkutiné Mihalcsik Márta felajánlotta, hogy 100 ezer Ft összegért felülvizsgálja és 
átdolgozza. Legkésőbb az áprilisi képviselő-testületi ülésen határozatot kell hozni a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 
 
Kovács János György jegyző: 
Csak abban az esetben kell átdolgozni, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy módosítja. Amennyiben nem kerül módosításra, a Képviselő-testületnek 
határozatot kell hozni, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
megtörtént. 
 
Mazák György képviselő: 
Véleménye szerint először meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. 
 
 
Kaptur József polgármester: 
Elmondja, hogy megkereste személyesen Halmágyi Zoltán plébános. Elmondta, hogy 
nagyon rossz állapotban van a sólyi Római Katolikus Iskolakápolna járófelülete, 
szükségessé vált a felújítása. Két árajánlat érkezett be eddig, egy árajánlatot még vár. 
Az eddig beérkezett két árajánlat közül a kedvezőbb 1.348.795 Ft összegű. 800 ezer 
Forint érseki támogatást kap a plébánia, 248.795 Ft-ot az egyházközség áll. Sóly 
Község Önkormányzatától 300 ezer Ft összegű támogatást kér.  
Támogatja Halmágyi Zoltán kérését. Szeretné, ha Sóly Község Önkormányzata jó 
kapcsolatot ápolna az egyházakkal. 
Megnyitja a vitát a napirendi pont felett. 
 
Mazák György képviselő: 
Kérdezi, hogy mennyire sürgős erről dönteni? 
 
Kaptur József polgármester: 
Válaszolja, hogy kettő árajánlat már beérkezett, még egy árajánlat beérkezése 
várható, így még nincs döntés a kivitelező személyét illetően. 
 
Mazák György képviselő: 
Támogatja Halmágyi Zoltán plébános kérését. Véleménye szerint meg kellene várni a 
harmadik árajánlatot. Meg kell vizsgálni Sóly Község Önkormányzat 2016. évi  






