Iktatószám: 277-21/2016

JEGYZŐKÖNYV
SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. május 26. napján megtartott nyílt önálló üléséről

Határozatok száma:
44/2016 (V. 26.) határozat
45/2016 (V. 26.) határozat
46/2016 (V. 26.) határozat
47/2016 (V. 26.) határozat
48/2016 (V. 26.) határozat
49/2016 (V. 26.) határozat
50/2016 (V. 26.) határozat
51/2016 (V. 26.) határozat
52/2016 (V. 26.) határozat
53/2016 (V. 26.) határozat

Rendeletek száma:
9/2016 (V. 27.) rendelet

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. május 26. napján 17:00 órakor
Jelen vannak:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kaptur József polgármester
Mazák György képviselő
Göbölös Balázs képviselő
Göbölös Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
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 3 fő jelen van.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? Nincs. Kérdés, hozzászólás
hiányában előterjeszti a napirendi pontokat.
Az ülés napirendje:
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
2.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
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3.) Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előterjesztő: Erdős Alexandra IKSZT vezető
5.) Vegyes ügyek
5/1. Egyes adótartozásokkal kapcsolatos intézkedés
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/2. K&H Biztosító Zrt. ajánlata
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/3. Tájékoztatás pályázatokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
5/5. Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség és Sóly Község
Önkormányzata közötti telekcsere szerződés szövegének jóváhagyása
Előterjesztő: Mazák György képviselő
5/6. Római Katolikus Egyházközség támogatásának kérdése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/7. Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Mazák György képviselő
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, három igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadja Kaptur József polgármester által előterjesztett
napirendi pontokat, illetve azok sorrendjét.

II. Napirend
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nincs.
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 három igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

2.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.
Kovács János György jegyző:
A Sümegi Orsolya szociális ügyintéző által összeállított, részletes anyag tartalmazza
az óvoda, az iskola, a védőnő és a Bendola Családsegítő Szolgálat beszámolóját is. Az
adatokból látszik, hogy folyamatosan fejlődik a település, folyamatosan nő a
kiskorúak száma.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót,
kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját.
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Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

3.) Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.
Kovács János György jegyző:
Elmondja, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) pontjának a módosítása a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építési, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya javaslata kapcsán vált szükségessé. Hiányzik belőle, hogy
rendkívüli testületi ülés esetén legkésőbb mely időpontig kell a meghívót kiküldeni.
A rendelet ezen pontjának szövege az alábbiak szerint módosulna: „A rendkívüli
ülésre szóló meghívót - amennyiben a rendkívüli ülés összehívását a polgármester
kezdeményezi -, az ülés időpontját megelőzően legalább 2 nappal korábban meg kell küldeni a
képviselőknek a tárgyalásra kerülő előterjesztéssel együtt. Nem kell kiküldeni az előterjesztést,
ha a meghívó megküldésének időpontjáig az előterjesztést a rendeletben és más jogszabályban
meghatározottaknak, továbbá a szakmai szabályoknak megfelelően nem lehetett előkészíteni.”
17 óra 6 perckor Mazák György képviselő és Erdős Alexandra IKSZT vezető
megérkeznek az ülésre.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet 10.§ (2) pontjának a módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
9/2016 (V. 27.) rendelet:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 01.) sz. önkormányzati
rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal
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4.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előterjesztő: Erdős Alexandra IKSZT vezető
Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy ez még nem a falunap végleges programja, ezek még csak tervek. A
programok nagy része már le van egyeztetve a fellépőkkel. Számos program
esetében már megtörtént a visszaigazolás.
Ismerteti a programtervezetet.
A szombati nap egyik fő műsorszáma a körülbelül 15 perces helikopteres bemutató
repülés lesz. Azt követően utasrepültetésre is sor kerül, valamint statikus helikopter
bemutató lesz, meg lehet tekinteni a helikoptert a földön, álló helyzetben. Szombati
nap másik fő látványossága a kaszkadőr bemutató lesz.
Kérdezi, hogy a kaszkadőrök részére kell-e egészségügyi szolgálatot biztosítani vagy
saját maguk gondoskodnak róla?
Erdős Alexandra IKSZT vezető:
Válaszolja, hogy nem kapott még ezzel kapcsolatosan választ tőlük.
Kaptur József polgármester:
Kiss Ramóna színésznő lesz ismét a falunap műsorvezetője. Javasolja, hogy az
önkormányzat készíttessen igényes plakátot, melyeket Sólyban, illetve a környező
településeken kellene kihelyezni.
Göbölös Balázs képviselő:
Kérdezi, hogy a környező településeken van-e valamilyen szabályozás a plakátok
kihelyezésére?
Kaptur József polgármester:
A környező települések polgármestereivel egyeztet ezzel kapcsolatosan.
Elmondja, hogy a 2016. évi falunap összes költsége 612.990 Forint. Ez túllépi a
tervezett 500 ezer Forintos keretet. Voltak azonban 2016. évben olyan programok,
amelyek nem valósultak meg vagy kevesebbe kerültek a tervezettnél, így maradt
pénz.
Erdős Alexandra IKSZT vezető:
Április 22-én tartották a dalos -találkozót , amelynek költsége az előre tervezett 20
ezer Forint helyett 11 ezer Forint volt. Májusban lezajlott a majális, amelynek
költsége az előzetesen tervezett 30 ezer Forint helyett körülbelül 10 ezer Forint volt.
Így összesen 29 ezer Forinttal kevesebb kiadás volt.
Elmaradt a Vince napi borbál, helyette Márton napi bált tervezve, melynek a várható
költsége 60 ezer Forint. Ez a rendezvény még bizonytalan.
Tervezve van a falunapra 50 ezer Forint, melyből a fellépők vacsorája lesz
finanszírozva. Lehet, hogy annak nem lesz költsége.
Kaptur József polgármester:
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A 2016. évi költségvetésben 500 ezer Forint lett elkülönítve a falunapra. Amennyiben
szükséges, lehet a költségvetést módosítani határozattal. A költségvetési tartalék
terhére lehet növelni a falunapra szánt összeget. A más rendezvényekről megmaradt
pénzeket át kellene csoportosítani. A kaszkadőr bemutató költségeit Pacher László
alpolgármesteri tiszteletdíjából finanszírozza. A kaszkadőr bemutató költségei emiatt
nem szerepelnek a 612.990 Forintos összegben. A 15 perces légi helikopter
bemutatónak, valamint a statikus helikopter bemutatónak nem lesz költsége.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás?
Göbölös Balázs képviselő:
Kérdezi, hogy a polgármester által szabadon felhasználható összeget lehet-e a
falunap többletköltségeinek fedezésére fordítani?
Göbölös Gyula képviselő:
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a polgármester által szabadon
felhasználható 50 ezer Forintos keretösszeg esetében nem 50 ezer Forintról van szó,
hanem annyiszor 50 ezer Forintról, ahányszor a polgármester felhasználja azt. Ez
csökkenti az önkormányzat évi költségvetését. Nem lett ilyen célra a 2016. évi
költségvetésben elkülönítve anyagi forrás.
Kovács János György jegyző:
Valóban nem lett a 2016. évi költségvetésben ilyen célra anyagi forrás elkülönítve, az
önkormányzat költségvetésének terhére megy.
Kaptur József polgármester:
500 ezer Forint volt tervezve a falunap kiadásaira, de előreláthatólag 612.990 Forint
lesz a költség. Javasolja, hogy jelen vagy következő képviselő-testületi ülésen legyen
módosítva ennek költségvetése.
Mazák György képviselő:
Egyetért Kaptur József polgármester javaslatával.
Göbölös Gyula képviselő:
Kérdezi, hogy a falunapi kispályás focikupa hány csapat részvételével fog zajlani?
Göbölös Balázs képviselő:
Eddig öt csapat jelezte részvételét, de még több település nem jelzett vissza.
Körülbelül 10 csapatra lehet számítani, de ez még nem biztos létszám.
Kaptur József polgármester:
A résztvevő csapatok létszáma miatt kettő pályát kell kialakítani. Kérdezi, hogy hol
legyen a két pálya?
Göbölös Gyula képviselő:
Véleménye szerint egy pályát kellene kialakítani a sportpályán, egyet pedig egy
másik területen.
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Göbölös Balázs képviselő:
Korábban arról volt szó, hogy gyerekek részére is ki lesz jelölve egy terület, ahol
focizhatnak. A korábbi testületi ülésen arról volt szó, hogy a gyerekek részére máshol
lesz focipálya kijelölve, nem a felnőtt foci közelében. Ehhez kapuk is kellenek.
Kaptur József polgármester:
A falunapon a felnőttek részére lesz a kispályás focibajnokság, sok csapat fog rajta
részt venni. Gyerekek tudnak máskor is focizni.
Göbölös Balázs képviselő:
Javasolja, hogy a felnőtt kispályás mérkőzések a sportpályán
megrendezésre. A gyerekek tudnának focizni a belső pályán.

kerüljenek

Erdős Alexandra IKSZT vezető:
A falunap költségei előreláthatólag 567.990,- Ft, mivel a tervezetben szerepel, hogy a
táncosok 45 ezer Forintért lépnek fel. Sikerült megegyezni velük, hogy csak
útiköltség térítés kérnek, így ennyivel is csökkennek a kiadások.
Kaptur József polgármester:
Ahogy arról szó volt, több program költsége alacsonyabb volt a tervezettnél, így
megmaradt 29 ezer Forint. Ezzel együtt a falunapra jelenleg szükséges összeg 538.990
Forint.
Göbölös Gyula képviselő:
Fontosnak tartja, hogy színvonalas műsor legyen a falunapon és legyen biztosítva a
szükséges anyagi forrás.
Kaptur József polgármester:
Úgy véli, hogy kellene színes, jó minőségű plakátokat készíttetni, körülbelül 30-40
darabot. Ez plusz kiadást jelent. Azt szeretné, ha igényesen el lennének készítve.
Következő testületi ülésre elkészíti a határozat javaslatot a költségvetés
módosításával kapcsolatosan.
Mazák György képviselő:
Javasolja, hogy a plakát időben legyen elkészíttetve. Következő testületi ülés június
végén lesz, a falunap július első hétvégéjén lesz. Túl késő a június végi ülésen
dönteni. Javasolja, hogy most döntsön a testület. Véleménye szerint 550 ezer
Forintban kellene maximálni a falunap költségvetését.
Kaptur József polgármester:
Azt szeretné, ha nagyobb összeg jutna a falunap költségeinek fedezésére.
Mazák György képviselő:
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Azt javasolja, hogy 550 ezer Forint legyen a falunap költségvetése. Amennyiben több
lenne a kiadás, a polgármester által szabadon felhasználható 50 ezer Forintos
keretösszegből legyen finanszírozva.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
az elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi falunapi
rendezvények előkészítését. Elfogadja az előterjesztésben szereplő rendezvényeket. A
rendezvények költségeit 550 ezer Forintban maximálja.
Felelős: Kaptur József polgármester
Erdős Alexandra IKSZT vezető
Határidő: 2016. július 02.
17 óra 35 perckor Erdős Alexandra IKSZT vezető távozik az ülésről.

5.) Vegyes ügyek
5/1. Egyes adótartozásokkal kapcsolatos intézkedés
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.
Kovács János György jegyző:
Készített határozati javaslatot a kintlévőségekkel kapcsolatosan . Javasolja, hogy a
100 ezer Forint feletti, és az 1 évnél régebbi tartozások esetében legyen az ingatlan
megterhelve jelzáloggal.
Kaptur József polgármester:
Úgy látja, hogy sok a helyi adókból származó kintlévőség. Szeretné, ha történne
intézkedés ezek behajtására. Vannak olyan hátralékosok, akik nem akarnak fizetni.
Elmondja, hogy utána érdeklődött, a Földhivatal bejegyzi a jelzálogjogot
illetékmenetesen. A prioritás szerint első az adóhatóság (NAV), második a bank.
Amennyiben jelzálogjog bejegyeztet az önkormányzat, úgy az önkormányzat előnyt
élvez a bankkal szemben, amennyiben értékesítik az ingatlant. Ez biztosítékot jelent
az önkormányzat számára, hogy hozzájut a kintlévőséghez.
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Kovács János György jegyző:
Az adótartozások 5 év után elévülnek. Amennyiben be van jegyezve a jelzálogjog, a
tartozás nem évül el. Kérdezi, hogy mekkora összegtől kezdődően kerüljenek
behajtásra az adóhátralékok? A határozati javaslatba 100 ezer Forintos összeghatárt
javasolt .
Göbölös Balázs képviselő:
Megfelelőnek tartja, hogy 100 ezer Forint összeg feletti tartozások esetében kerüljön
bejegyzésre a jelzálogjog.
Mazák György képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezen napirendi pontot. Felvetődött,
hogy céges tartozók esetében lehetne-e azonnali beszedési megbízást , inkasszót
alkalmazni ?
Kovács János György jegyző:
Válaszolja, hogy lehet.
Mazák György képviselő:
Kéri, hogy a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága bocsássa a
Képviselő-testület részére a kintlévőségek tételes összegét, természetesen a
hátralékosok személyes adatai nélkül.
Kovács János György jegyző:
Elmondja, hogy Horváthné Székely Zita belső ellenőr vizsgálta az adóhátralékok
behajtását. A júniusi testületi ülésre elkészíti a belső ellenőri jelentést. A hátralékos
személyek személyes adatai adótitoknak minősülnek, nem hozható nyilvánosságra.
Mazák György képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület
adóhátralékokról.

zárt

ülés

keretében

tárgyaljon

az

Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
azzal, hogy a 100.000,-Ft összeghatárt és az egy év időtartamot meghaladó
adótartozások esetén az önkormányzat elrendeli a jelzálogjog bejegyzést az
adótartozó ingatlanjára, kézfeltartással jelezze.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 100.000,-Ft összeghatárt és az egy év
időtartamot meghaladó adótartozások esetén a Hajmáskéri Önkormányzati Hivatal
közreműködésével elrendeli a jelzálogjog bejegyzést az adótartozó ingatlanjára.
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Felelős: Kovács János György jegyző
Határidő: azonnal

5/2. K&H Biztosító Zrt. ajánlata
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy Sóly Község Önkormányzatának korábban a Generali Biztosító Zrt.vel volt szerződése. A Generali Biztosító Zrt. nem fizetett, amikor a Szent Kard
emlékmű kidőlt. Azzal indokolták, hogy nem történt állagmegóvás, az emlékmű el
volt korhadva. Emiatt szeretné, ha az önkormányzat más biztosítóval kötne
szerződést. A K&H Biztosító Zrt. küldött árajánlatot vagyon- és
felelősségbiztosításra. Az ajánlat kedvezőbb, mint a korábbi biztosítás volt. Kérdezi,
hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja?
Mazák György képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. A Bizottság úgy
véli, hogy több árajánlatot kellene kérni. Felvetődött, hogy érdemes lenne egy
biztosítási brókert megbízni. Györe József Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tagja ajánlotta Lovasi Andrást, a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. munkatársát.
Kaptur József polgármester:
Javasolja, hogy arról ne most döntsön a Képviselő-testület, hogy megbíz egy
biztosítási alkuszt.
Mazák György képviselő:
Kérdezi, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződés mikor jár le?
Kaptur József polgármester:
Válaszolja, hogy 2016. május 30-án.
Mazák György képviselő:
Úgy véli, hogy olyan nem lehet, hogy nincsen érvényes biztosítása az
önkormányzatnak. Bármi történhet. Javasolja, hogy az Önkormányzat kössön egy
éves szerződést a K&H Biztosító Zrt.-vel és fél év, háromnegyed év múlva tárgyalja
újból a Képviselő-testület, amikor dönt biztosítási alkusz megbízásáról.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
az elhangzott módosító javaslattal, kézfeltartással jelezze.
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egy éves szerződést
köt a K&H Biztosító Zrt.-vel. Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete
háromnegyed év múlva biztosítási alkuszt bíz meg.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal
Kaptur József polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a K&H Biztosító Zrt. ajánlatát,
kézfeltartással jelezze.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a K&H Biztosító Zrt. által
tett "Vagyon-és felelősségbiztosítási " ajánlatát (vagyonbiztosítás: 157.517,-Ft +
felelősségbiztosítás: 55.279,-Ft = 212.796,-Ft) .
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a megállapodást a K&H Biztosító
Zrt-vel kösse meg.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: 2016. május 31.

5/3. Tájékoztatás pályázatokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van lehetőség könyvtárfejlesztésre
pályázatot benyújtani. Május 27-ig kell a regisztrációs lapot kitöltve benyújtani, utána
van lehetőség a pályázati adatlap kitöltésére.
Az adósságkonszolidációban nem részesülő települések részére írt ki pályázatot a
Belügyminisztérium. Az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani:
 csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére
 ravatalozó felújítása
 utak, járdák felújítása.
A három kategóriában összesen 6.5 millió Forint értékben pályázhat egy település.
Augusztus 31-ig van lehetőség ezen pályázat benyújtására. Szeretné, ha Sóly Község
Önkormányzata 2 millió Forint értékben pályázna a ravatalozó felújítására és
összesen 4.5 millió Forint értékben a csapadékvíz-elvezető rendszer és a járdák, utak
felújítására.
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A könyvtárfejlesztésre benyújtható pályázat esetében 10%-os önrészt kell vállalni.
Könyvtár részére bútorok vásárlására lehet felhasználni a pályázati összeget.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság álláspontja?
Mazák György képviselő:
Válaszolja, hogy amennyiben készül írásbeli előterjesztés a pályázatokkal
kapcsolatban, akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meg fogja azt tárgyalni.

Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy a településen, közterületen elhelyezett virágállványok hogyan lettek
rögzítve?
Göbölös Gyula képviselő:
Válaszolja, hogy lebetonozták azokat .
Kaptur József polgármester:
Több helyi lakos jelezte, hogy igényt tartana virágtartóra, amennyiben lehetséges.
Azokat a virágtartókat, amelyeket nem használnak, fel kellene szedni és odaadni
azoknak, akik igényt tartanak rá.
Göbölös Gyula képviselő:
Meg kell kérdezni azon lakosokat, akiknek van, hogy szeretnék-e használni továbbra
is.

Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy lakossági bejelentés érkezett. A buszmegálló üvegére lehet-e plakátot
elhelyezni. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen döntés, szabályozás?
Göbölös Gyula képviselő:
Úgy emlékszik, hogy szabályozva van, hogy mit lehet a buszmegállókba kihelyezni.
Van a faluban több hirdetőtábla, azokat használják .
Kaptur József polgármester:
Javasolja, hogy a buszmegállókba kerüljön ki tiltó tábla.

Kaptur József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Erdős Alexandra IKSZT vezető nem igényli
gyermeknapra a légvárat, melynek költsége 55 ezer Forint lett volna. Ezen tétel
szerepelt a 2016. évi költségvetésben. Más programok lesznek helyette a gyerekek
részére.
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Göbölös Balázs képviselő:
Elmondja, hogy az egyik fűnyíró tönkrement. Kért árajánlatot. A javítás költsége a
szükséges alkatrészekkel együtt körülbelül 40-50 ezer Forint lenne. Kérdezi, hogy
meg legyen javíttatva a tönkrement gép vagy újat vásárol az Önkormányzat?
Amennyiben újat vásárol az Önkormányzat, a meghibásodott fűnyíró jó lenne
alkatrésznek.
Kaptur József polgármester:
Ahogy korábban már tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Sóly Község
Önkormányzata pályázatot nyújtott be eszközvásárlásra. Szükség lenne szivattyúra
és aggregátorra, azonban nem lehetett a pályázat feltételei szerint vásárolni. Így a
szivattyú és aggregátor helyett, azok értékében egy Husqvarna típusú fűnyírót és
láncfűrészt vásárol az önkormányzat. Az esetlegesen felmerülő különbözetet a
szabadon felhasználható polgármesteri keretből fedezi.
Göbölös Balázs képviselő:
Így akkor lesz új fűnyíró a meghibásodott helyett.
Göbölös Gyula képviselő:
Vállalja, hogy amit tud, azt megjavítja a meghibásodott fűnyírón.
Kaptur József polgármester:
A tönkrement fűnyíró jó lesz alkatrésznek.

Göbölös Balázs képviselő:
A Képviselő-testület a 2016. március 31-én megtartott ülésén a 31/2016. (III. 31.)
számú határozattal döntött arról, hogy 100 tonna 0.63 szemcseméretű murvát
vásárol, amelyet a Sóly, 029. helyrajzi számú út helyreállítására használ fel. Az út
murvával történő borítása megtörtént. Az út felülete azonban nem lett sima,
személyautók elakadhatnak rajta. Kellene még egy réteget borítani rá, vagy el kellene
egyengetni.
Mazák György képviselő:
Az út murvával történő borítása elkészült, de nem lett jobb minőségű. Szükséges
lenne elegyengetni és ahova szükséges ott kellene még tölteni.

5/4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Kovács János György jegyző:
Javasolja, hogy felülvizsgálat nélkül kerüljön meghosszabbításra a Helyi
Esélyegyenlőségi Program. Amennyiben szükséges határidőket módosítani, úgy arra
sor kerül majd.
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Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
azzal, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálat nélkül
meghosszabbításra kerüljön, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatának kérdését és úgy döntött, hogy módosítás nélkül
meghosszabbítja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

5/5. Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség és Sóly Község
Önkormányzata közötti telekcsere szerződés szövegének jóváhagyása
Előterjesztő: Mazák György képviselő
Mazák György képviselő:
Elmondja, hogy tartalmi változás történt a szerződés szövegében. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Sóly Község Önkormányzata vállalta, hogy a
telekcsere költségeit állja. A szerződés szövegébe az került, hogy „A felek tudomásul
veszik, hogy a jelen szerződés megkötéséből fakadó valamennyi költség és illeték
őket fejenként egyenlő mértékben terheli.” Kérte a szerződés szövegének a
módosítását úgy, hogy Sóly Község Önkormányzata viseli a telekcsere szerződés
megkötéséből fakadó költségeket. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel
a polgármestert a szerződés aláírására, amennyiben a Hajmáskér-Sólyi Református
Egyházközség elfogadja.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
az elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2016 (V. 26.) határozat:
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Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Hajmáskér-Sólyi
Református Társegyházközség és Sóly Község Önkormányzata közötti telekcsere
szerződés szövegét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekcsere szerződés aláírására,
amennyiben a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség elfogadja a telekcsere
szerződést.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

5/6. Római Katolikus Egyházközség támogatásának kérdése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Mazák György képviselőnek.
Mazák György képviselő:
A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Pacher László alpolgármester,
vállalkozó is nyújtott be pályázatot a sólyi Iskolakápolna padlózatának felújítására,
azonban nem az ő pályázata volt a legkedvezőbb. Pacher László alpolgármester
véleménye szerint reális a legkedvezőbb pályázat. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javasolja, hogy Sóly Község Önkormányzata 300 ezer Forint támogatást
nyújtson a Római Katolikus Egyházközségnek az általános tartalék terhére.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
az elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2016 (V. 26.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus
Egyházközség támogatásának kérdését és úgy döntött, hogy 300 ezer Forint támogatást
nyújt a sólyi Római Katolikus Iskolakápolna járófelületének felújításához az
önkormányzat általános tartalékának terhére.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

5/7. Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
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Előterjesztő: Mazák György képviselő
Mazák György képviselő:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 400 ezer Forintot különített el a 2016.
évi költségvetésben a helyi civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a
2016. április 28-án megtartott ülésen a 42/2016 (IV. 28.) számú határozatával döntött
arról, hogy pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására a helyi civil
szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
alapján. A pályázati kiírást elkészítette. A pályázati kiírás a www.soly.hu
weboldalon közzé lett téve. A pályázat benyújtási határideje 2016. május 20., 12 óra
volt.
Kettő helyi civil szervezet nyújtott be pályázatot, a Sóly Községi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth utca 55.) és a Sólyi
Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth L. u. 55.). A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta a beérkezett pályázatokat. Mindkettő szabályosan
lett benyújtva, alakilag rendben vannak, továbbá mindkét pályázathoz mellékelték a
végzést, amely igazolja, hogy létező szervezetről van szó. Mindkettő pályázó 100
ezer Forint támogatást kér. A pályázati pénzösszegből a Sóly Községi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete programokon való részvétel költségét,
illetve autóbuszos kirándulás költségeit szeretné fedezni. A Sólyi Szőlőhegyi
Kertbarátok Egyesülete társadalmi munkát szeretne végezni, illetve borverseny
szervezésére kívánja fordítani a támogatás összegét. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság támogatja mindkét kérelmet.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy azon helyi civil szervezetek, akik most nem nyújtottak be támogatás
iránt pályázatot, 2016. évben később nyújthatnak be?
Mazák György képviselő:
Válaszolja, hogy igen, de az önkormányzatnak akkor ismét pályázatot kell kiírnia a
helyi civil szervezetek támogatására.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért
azzal, hogy Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sóly Községi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesületének és a Sólyi Szőlőhegyi
Kertbarátok Egyesületének a pályázatát és megbízza a polgármestert a támogatási
szerződések aláírásával, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2016 (V. 26.) határozat:
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Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek,
alapítványoknak,
egyesületeknek,
egyházaknak
nyújtható
önkormányzati
támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100 000,
azaz egyszázezer Forint támogatást folyósít a Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Érdekképviseleti Egyesülete (8193, Sóly Kossuth L. u. 55.) részére, illetve 100 000,
azaz egyszázezer Forint támogatást folyósít a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete
(8193 Sóly, Kossuth L. u. 55.) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Mazák György képviselő:
A 2016. április 28-án megtartott testületi ülésen már volt szó arról, hogy Sóly,
Szőlőhegyben van egy út, ami a valóságban útként funkcionál, azonban hivatalosan
nincs útként nyilvántartva. Az út két oldalán 23 telek van, azonban ha valamely
telektulajdonos lezárja a területét, nem tudja a többi telek tulajdonosa megközelíteni
a telkét. Szeretné összehívni az érintett telektulajdonosokat egy megbeszélésre. Azt
javasolja, hogy az önkormányzat jelképes összegért vásárolja meg azon telekrészeket,
amelyeken az út kialakításra kerülne.
Kovács János György jegyző:
Az lenne a legcélszerűbb megoldás, hogy a telektulajdonosok telki szolgalmi jogot
létesítenének ezzel kapcsolatosan az érintett ingatlanokra. Ezt szerződésben kellene
megkötni az érintett telkek gazdáinak . Az önkormányzatnak így nem kell
kisajátítani területeket , utat létrehozni .
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.

III. Napirend után
További hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a
rendkívüli ülést 18:50 órakor bezárja.

k. m. f.
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