Iktatószám: S/35-5/2018

JEGYZŐKÖNYV
SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. március 01. napján megtartott nyílt önálló üléséről

Határozatok száma:
9/2018 (III. 01.)
10/2018 (III. 01.)
11/2018 (III. 01.)
12/2018 (III. 01.)
13/2018 (III. 01.)
14/2018 (III. 01.)
15/2018 (III. 01.)
16/2018 (III. 01.)
17/2018 (III. 01.)
18/2018 (III. 01.)

Rendeletek száma:
3/2018 (III. 02.)

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.)
2018. március 01. napján 17:00 órakor
Jelen vannak:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kaptur József polgármester
Pacher László alpolgármester
Göbölös Gyula képviselő
Göbölös Balázs képviselő
Mazák György képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Kovács János György Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Horváth-Menczel Krisztina Hajmáskéri közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
csoportvezetője
Jegyzőkönyvvezető:
Biró Balázs
Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt
Kaptur József polgármester köszönti az önkormányzat képviselő-testületének tagjait,
és a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, 5 főből 5 fő jelen van.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? Nincs.
Javasolja, hogy „Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása,
jóváhagyása” napirendi pont legyen az első, hogy Horváth-Menczel Krisztina
pénzügyi csoportvezetőnek ne kelljen sokáig jelen lenni a testületi ülésen.
Ismerteti a napirendi pontokat:
Az ülés napirendje:
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
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2.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
3.) Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Mazák György Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
5.) Vegyes ügyek
5/1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézményében alkalmazandó térítési díjak
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/3. Tűzoltószertár értékének helyesbítése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/4. Református Egyház levele
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/5. Hótolás Sóly, Szőlőhegyben
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/6. Postaládák telepítése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/7. Településrendezési Terv módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/8. Március 15.-i túra
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/9. Kisbusz vezetésének kérdése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/10. Kelet-Balatoni Borlovagrendről szóló könyv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
5/11. Kossuth utca úthibái
Előterjesztő: Göbölös Balázs képviselő
5/12. Sportpálya kialakítása
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Előterjesztő: Göbölös Balázs képviselő
5/13. Sóly, Szőlőhegy utcáinak elnevezése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz? Nincs.
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.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Előterjesztőként nincs kiegészíteni valója.
Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye?
Mazák György képviselő:
Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke lemondja, hogy a bizottság
megtárgyalta és támogatja az elfogadását, azonban felmerült néhány észrevétel. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tájékoztatást kért a beruházásokról, amelyet
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezetőtől meg is kaptak elektronikus
úton. További észrevétel, hogy a helyi adókból 2018. évre tervezett bevételt a
Bizottság alacsonynak találta. Kérdezi, hogy miért ekkora összeg lett tervezve?
A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az illetménykiegészítését
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 28-án Hajmáskér
Község Önkormányzata Képviselő-testületével közösen megtartott együttes ülésen
elfogadta, azonban a Pénzügyi és gazdasági Bizottság a február 27-én megtartott
ülésén hiányolta az előterjesztésből a számszerű összeget. Csupán a százalékos érték
szerepelt az előterjesztésben.
Kaptur József polgármester:
Megnyitja a vitát a napirendi pont felett. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság észrevételeire kíván reagálni.
A 2016. évi adóbevételek alacsonyak voltak. 2017. évben kevesebb lett tervezve, mint
amennyi végül befolyt. 2017. évben 9.6 millió Forint volt tervezve, végül 12 millió
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Forint folyt be. Az óvatosság elvét követve tervezte meg a 2018. évi költségvetésben a
helyi adókból várható bevételt. Az látható, hogy a sólyi lakosság körében jó az
adófizetési morál, de úgy véli, hogy inkább alacsonyabb várható bevétellel célszerű
tervezni, minthogy a költségvetési tartalékból kelljen felhasználni.
Mazák György képviselő:
Elfogadja Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető tájékoztatását. Jobb, ha
kevesebb van tervezve és végül nagyobb bevétel folyik be.
Mivel az egyik adós kolléganő gyermekszülés miatt nem dolgozik, megnőtt a helyi
adókkal jelenleg foglalkozó ügyintézők terheltsége, amire megoldást kell találni,
hogy a helyi adók továbbra is rendesen be legyenek szedve.
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető:
A beruházásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a beruházások lezajlottak, az
elszámolások megtörténtek. Egy pályázat, a vis maior pályázat elszámolását már
elfogadták, de a többi pályázat elszámolása is meg lett küldve. Minden elszámolás
időben megtörtént.
A
Hajmáskéri
Közös
Önkormányzati
Hivatalban
11
fő
dolgozik.
Illetménykiegészítésként a besorolás szerinti illetményük 15%-át kapják. A 11 fő
dolgozó havi besorolási bére 1.714.000,- Forint, aminek a 15%-a 257.124,- Forint. A
költségeket Sóly és Hajmáskér községek önkormányzatai részarányosan viselik, Sóly
Község Önkormányzata 40%-al járul hozzá. Több dolgozó besorolás szerinti bére
nagyon alacsony, nekik a munkabérük a garantált bérminimumra van kiegészítve.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetés-tervezetével, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
3/2018 (III. 02.) rendelet:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az Önkormányzat 2018. évi
költségvetését.
(A 2018. évi költségvetési rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: folyamatos
17 óra 22 perckor Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető távozik az
ülésről.

2.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
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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 öt igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

3.) Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.
Kovács János György jegyző:
A Képviselő-testület minden évben elfogadja a belső ellenőrzési munkatervet. A
Képviselő-testület kérte, hogy Horváthné Székely Zita belső ellenőr a Művelődési
Ház pénzforgalmát ellenőrizze. A belső ellenőr ezt elvégezte. Év elején az összesített
jelentést tárgyalja a Képviselő-testület.
Ha felmerül kérdés a belső ellenőrzés megállapításaival kapcsolatosan, azokat
továbbítja Horváthné Székely Zita belső ellenőrnek.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye?
Mazák György képviselő:
Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta és észrevételt kíván tenni. A belső ellenőri jelentésben az szerepel,
hogy: „Az utalványrendeleteken az aláírások dátumozottak ugyan, de ezzel sem
felelnek meg teljes mértékben a jogszabályi előírásokban meghatározott időbeliségi
sorrendnek.” Kérdezi, hogy pontosan milyen szabálytalanságokat talált a belső
ellenőr és készült-e intézkedési terv?
Kovács János György jegyző:
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Válaszolja, hogy írásban nem készült intézkedési terv. A pénzügyi dolgozók
megkapták a belső ellenőri jelentés, ezentúl odafigyelnek arra, hogy több hasonló
hiba ne forduljon elő.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja
Horváthné Székely Zita belső ellenőr által készített a 2017. évi belső ellenőrzés
megállapításairól szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2017. évi belső
ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét
képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Mazák György Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Mazák György képviselőnek.
Mazák György bizottság képviselő:
Mint a Pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy Sóly Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Sóly Község Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagjai a vagyonnyilatkozatukat az előírt
szabályoknak megfelelően, időben elkészítették, és részére átadták. A
vagyonnyilatkozatokat
ő
őrzi.
A
képviselők
és
bizottsági
tagok
vagyonnyilatkozatába bárki betekinthet, a hozzátartozóikéba azonban csak abban az
esetben lehet betekinteni, ha valami szabálytalanság történik.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
szóló jelentést, kézfeltartással jelezze azt.
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jelentés az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Mazák György bizottság elnöke
Kovács János György jegyző
Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy megkereste egy, a FIDESZ színeiben induló politikus és a
támogatását kérte. Ezt elutasította, mivel független polgármester jelöltként indult az
önkormányzati választásokon és továbbra is független kíván maradni. Más párt
színeiben induló országgyűlési képviselő jelölt is kérte a támogatását, amit szintén
elutasított. Továbbra is független kíván maradni, nem kíván semmilyen párt
színeiben induló politikust támogatni.

5.) Vegyes ügyek
5/1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
A szavazatszámláló bizottság tagjai már régóta ugyanazok Sóly településen. Mások
is szeretnének bekerülni a szavazatszámláló bizottságba, véleménye szerint esélyt
kellene adni nekik is. A Képviselő-testület választja meg a tagokat. Új tagokat kellene
választani, ezzel esélyt adva másoknak is.
Kovács János György jegyző:
Valóban a Képviselő-testület dönt a szavazatszámláló bizottság tagjainak
személyéről. A jelenlegi tagoknak már van gyakorlatuk. Régóta együttműködik
velük. Ők vállalták az adott tisztséget. Elmondja, hogy nála nem jelentkezett más,
hogy szeretne a szavazatszámláló bizottság tagja lenni. Sóly településen öt főt kell
biztosítani, de a pártok is delegálnak, annyival kevesebb tagot kell kijelölni.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy ki választotta meg a szavazatszámláló bizottság jelenlegi tagjait?
Kovács János György jegyző:
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Válaszolja, hogy a képviselő-testület választotta meg őket, amelyről határozatot is
hozott.
Mazák György képviselő:
Javasolja, hogy legyen legalább egy fő frissítés a szavazatszámláló bizottság tagjai
között. Nem vonja kétségbe a korábban megválasztott személyek munkájának
minőségét.
Kovács János György jegyző:
Öt főt kell választani. Három fő folyamatosan helyben van, kettő fő a mozgóurnáért
felel.
Mazák György képviselő:
Kérdezi, hogy az öt fő meg lett kérdezve? Vállalták?
Kovács János György jegyző:
Válaszolja, hogy igen, ők vállalták.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy korábban hogyan lettek megválasztva a szavazatszámláló bizottság
szavazatszámláló bizottság tagjai?
Kovács János György jegyző:
Válaszolja, hogy jelentkeztek, és a képviselő-testület választotta meg őket. Helyi
lakosnak kell lenniük és büntetlen előéletűnek. Más kritérium nincsen.
Mazák György képviselő:
Javasolja, hogy a képviselő-testület gondolja át, hogy a Helyi a szavazatszámláló
bizottság tagjainak személyében legyen-e változtatás.
Kaptur József polgármester:
Az alábbi személyeket javasolja a szavazatszámláló bizottság tagjainak és
póttagjainak:
Kanczler Jánosné
Vida Lászlóné
Vajda Sándorné
Sommer Antalné
Szabó Attila
Szlanyinka Istvánné
Czaltik Pálné

8193 Sóly, Zrínyi u. 17.
8193 Sóly, Erdőalja u. 17.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 43.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 68.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 51.
8193 Sóly, Fenyves u. 1.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 30.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy az általa javasolt személyek legyen a szavazatszámláló bizottság tagjai a 2018.
évi országgyűlési választásokon kézfeltartással jelezze azt.
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Kanczler Jánosné
Vida Lászlóné
Vajda Sándorné
Sommer Antalné
Szabó Attila
Szlanyinka Istvánné
Czaltik Pálné

8193 Sóly, Zrínyi u. 17.
8193 Sóly, Erdőalja u. 17.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 43.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 68.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 51.
8193 Sóly, Fenyves u. 1.
8193 Sóly, Kossuth L. u. 30.

Felelős: Kovács János György jegyző
Határidő: azonnal

5/2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézményében alkalmazandó térítési díjak
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásbeli előterjesztést. Sóly Község
Önkormányzata tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának. A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása levélben megkereste Sóly Község Önkormányzatát,
mint a Társulásban résztvevő önkormányzatot a VKTT Egyesített Szociális
Intézményében a 2018. április 1.-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak
meghatározása, valamint a Társulási Megállapodás módosítása ügyében. A
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása előzetesen megküldte az írásos anyagot,
melyet a Képviselő-testület tagjai megkaptak.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a VKTT
Egyesített Szociális Intézményében 2018. évben alkalmazandó intézményi térítési
díjak mértékével, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
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rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértésről ” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő - testülete a rendelet-tervezetben
foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2.
A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról
a határozat megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaptur József polgármester

5/3. Tűzoltószertár értékének helyesbítése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
A Tűzoltószertár, hivatalosan a 247. hrsz.-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
nem került bele az önkormányzat vagyonkataszterébe. Legutóbb másfél évvel ezelőtt
volt értékbecslés. Az akkori értékbecslés kettő hónapig volt érvényes. Az ingatlan
2018. január 01.-i bruttó értéke 175.000 Forint, nettó értéke: 77.000 Forint. A 2016.
február 16-án kiadott értékelés szerinti értéke az ingatlannak 1.615.000 Forint. Ezt az
értékhelyesbítést, melynek összege 1.538.000 Forint, kellene 2018. január 01.-vel a
számviteli nyilvántartásokban szerepeltetni.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat ingatlan-nyilvántartásában szereplő 247. hrsz kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület (Tűzoltószertár) ingatlan 2018.01.01-i bruttó értéke
175.000 Ft, nettó értéke: 77.000 Ft.
Sóly Község Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozatban rögzíti, hogy a
nevezett 247. hrsz ingatlanra a 2016. február 16-án kiadott értékelés alapján
értékhelyesbítést állapít meg. Az értékelés szerinti értéke az ingatlannak 1.615.000 Ft,
az értékhelyesbítés összege 1.538.000 Ft, melyet 2018.01.01-vel a számviteli
nyilvántartásokban szerepeltetni szükséges.
Határidő: azonnal
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Felelős: Kaptur József polgármester

5/4. Református Egyház levele
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy Bikádi László Károly református lelkész Dr. Kovács Gergely
ügyvéden keresztül levelet küldött Sóly Község Önkormányzata részére, amelyben
kéri, az önkormányzat 30 napon belül bontsa el a Tűzoltószertárat, valamint fizessen
bérleti díjat. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a felszólításának, abban
az esetben jogi útra tereli az ügyet, hatóság által kikényszeríti a bontást, a
birtokbaadás ügyében eljárást indít és a használati díjat peres úton érvényesíti. Az
önkormányzat nem akarja lebontani a Tűzoltószertárat, úgy véli, hogy inkább fel
kellene újítani. Az önkormányzat nem ért mindennel egyet, ami a levélben szerepel.
Az önkormányzat 30 napon belül válaszlevelet fog küldeni Bikádi László Károly
református lelkész részére, amelyben tájékoztatja arról, hogy nem kívánja a
Tűzoltószertárat lebontani. Az önkormányzat szeretné felújítani. Javasolja, hogy az
önkormányzat napi piaci áron vásárolja meg a Református Egyháztól a Civil Ház és a
Tűzoltószertár alatti területet. Erről a szándékról tájékoztatni kellene Bikádi László
Károly lelkész urat a válaszlevélben.
Göbölös Balázs képviselő:
Az önkormányzat mutasson hajlandóságot az ügy békés megoldására.
Kaptur József polgármester:
Amint elkészül a válaszlevél, a Képviselő-testület minden tagjának meg fogja küldeni
véleményezés céljából.
Mazák György képviselő:
Egyetért Kaptur József polgármester javaslatával. Úgy véli, hogy nem sikerül majd
békés úton rendezni az ügyet, ezért az önkormányzatnak jogtanácsost kell igénybe
venni. A Képviselő-testület döntse el, hogy ki legyen az, aki az önkormányzat jogi
képviseletét ez ügyben ellássa és bízza meg Kaptur József polgármestert, hogy a
választott jogi képviselővel tárgyalásokat folytasson. A jogi képviselőnek meg kell
ismernie az ügy részleteit.
Kaptur József polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg Mazák György képviselőt, hogy vegye
fel a kapcsolatot Bikádi László Károly református lelkésszel és szervezzen meg egy
hivatalos, találkozót, ahol a Képviselő-testület nevében tárgyalhat. A találkozóról
készüljön jegyzőkönyv.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
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Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
15/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Mazák György képviselőt, hogy
vegye fel a kapcsolatot Bikádi László Károly református lelkésszel, szervezzen meg egy
hivatalos találkozót, ahol Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében
tárgyal. A találkozóról készüljön jegyzőkönyv.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaptur József polgármester

5/5. Hótolás Sóly, Szőlőhegyben
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy Strenner János Sóly, szőlőhegyi lakos sérelmezte, hogy a
Szőlőhegyben, a Csillagkapu utcában nem került eltakarításra a hó. A pályázati
felhívás a téli hótolásra szilárd burkolatú utakra került kiírásra és a hótolásra szóló
szerződés is ilyen feltételekkel került megkötésre. A Szőlőhegyben egy szilárd
burkolatú út van, a Derék utca. Az Önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy a
következő pályázati kiírásba a Szőlőhegy bizonyos utcái is belekerüljenek.
Göbölös Gyula képviselő:
A hótolásra kötött szerződés alapján 10 centiméteres hó esetén kell megkezdeni a
hóeltakarítást. Nem volt 10 centiméteres hó.
Kaptur József polgármester:
Javasolja, hogy amikor legközelebb kiírásra kerül a pályázati felhívás téli hótolásra,
alaposabban gondolja át a Képviselő-testület, hogy milyen feltételekkel írja ki a
pályázatot.

5/6. Postaládák telepítése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Korábban a Képviselő-testület felkérte Göbölös Balázs képviselőt, hogy kérjen
árajánlatokat a postaládákra. Tizennégy állandó lakos van Sóly, Szőlőhegyre
bejelentkezve. Ők meg lesznek írásban kérdezve, hogy akarnak-e postaládát és
amennyiben akarnak, vállalják-e a postaládák telepítésének költségét? Tíz darabos
postaláda esetén körülbelül 6.000,- Forint/ingatlan lenne a költség.
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Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy tartó szerkezettel együtt kerül annyiba?
Kaptur József polgármester:
Válaszolja, hogy igen.
Göbölös Gyula képviselő:
Javasolja, hogy a kérdőívre kerüljön rá a várható költség. Annak a tudatában
döntsenek.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Elmondja, hogy tárgyalni fog a várpalotai Posta vezetőjével, hogy a mobil kézbesítő
menjen el a Szőlőhegybe, az emlékműig. Oda lennének telepítve a postaládák.

5/7. Településrendezési Terv módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
A Képviselő-testület korábban elhatározta, hogy módosítja a Településrendezési
Tervet. Megállt a folyamat, folytatni kellene. A Településképi Arculati Kézikönyv és
a Településfejlesztési Koncepció elfogadásra került, illetve a Településkép
védelméről szóló rendelet elfogadásra került már. Tovább kellene lépni. Kéri, hogy a
Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy kérjen árajánlatokat a Településrendezési
Terv módosításának elkészítésére.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Kaptur József polgármestert,
hogy kérjen árajánlatokat Sóly Község Településrendezési Terve módosításának
elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaptur József polgármester

5/8. Március 15.-i túra
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Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Március 15.-e alkalmából megszervezésre kerül egy túra, amelyet Litér Község
Önkormányzata szervez. Litér község jegyzője, Bencze Éva kereste fel telefonon ez
ügyben. A túra tervezett útvonala Litér – Királyszentistván - Séd-patak partja - Sóly.
Tervezett érkezés Sólyba 11 óra 45 perc körül. Sóly település szívesen részt venne
benne, mivel Sóly, Szőlőhegyben is lesz március 15.-én egy „nyitott pincék” túra.
Több litéri borosgazda is kinyitja ez alkalomból a pincéjét. Ki kellene takarítani a civil
Házat, ott lehetne fogadni a túra végén a részt vevőket zsíros kenyérrel, bor-, pálinka
kóstolóval. A közcélú foglalkoztatottak el tudnák végezni a Civil Ház takarítását.
Mazák György képviselő:
Jó ötletnek tartja. Az 1800-as években toborzó útvonal volt, az lenne most a túra
útvonala. Javasolja, hogy Sóly község is csatlakozzon ehhez a túrához, ne önálló
rendezvényt szervezzen. Véleménye szerint kellene forralt bor és meleg étel. Tudni
kellene előre a várható létszámot.

5/9. Kisbusz vezetésének kérdése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Szabó Attila, korábbi közcélú foglalkoztatott elhelyezkedett, így jelenleg nincs a
kisbusz vezetésére állandó személy. Jelenleg Erdős Alexandra Művelődési Ház
vezető hozza a gyerekeket délután Hajmáskérről vissza Sólyba. Javasolja, hogy Sóly
Község Önkormányzata kössön megbízási szerződést Erdős Alexandrával a kisbusz
vezetésére. Erdős Alexandra vállalja. Napi nettó 1.200,- Forint díjazást javasol,
minden olyan napra, amikor a gyermekeket szállítani kell Hajmáskérre és vissza.
Utána nézett és nincs jogi akadálya, hogy a kisbusz vezetését Erdős Alexandra lássa
el megbízási szerződés alapján.
Göbölös Gyula képviselő:
Egyetért azzal, hogy a kisbusz vezetését Erdős Alexandra lássa el megbízási
szerződés alapján.
Göbölös Gyula képviselő:
Ő is egyetért Kaptur József polgármester javaslatával.
Pacher László alpolgármester:
Ő is egyetért. A nettó 1.200,- Forint/nap díjazást megfelelőnek tartja.
Kaptur József polgármester:
Teljesítésigazolás alapján lesz kifizetve a díjazás Erdős Alexandra részére.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
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Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Erdős Alexandra (szül.:
Veszprém, 1990.05.05., a.n.: Kaufmann Katalin) 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Faiskola
u. 6. szám alatti lakost a sólyi óvodai és iskolai képzésben részesülő gyermekek napi két
alkalommal történő szállítása Sóly település és a hajmáskéri közoktatási intézmények
között. A személyszállítás Sóly Község Önkormányzata tulajdonában lévő Ford Transit
kisbusszal (motorszám: FT45567, alvázszám: WF01XXTTG1FT45567) valósul meg. A
megbízás visszavonásig érvényes.
A feladatok határidőben történő, eredményes elvégzéséért Erdős Alexandrát napi nettó
1.200,-Ft, azaz egyezerkettőszáz Forint díj illeti meg, amely díj bankszámlára történő
átutalással kerül kifizetésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kaptur József polgármester

5/10. Kelet-Balatoni Borlovagrendről szóló könyv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Elmondja, hogy megkereste Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borlovagrend
nagymestere. Ki fognak adni egy könyvet, amelyben szerepelni fog a sólyi Szőlőhegy
is. Kért régi fényképeket a sólyi Szőlőhegyről, helyrajzi számmal, tulajdonos nevével
ellátva. Anyagi támogatást kér Sóly Község Önkormányzatától a könyv kiadásához.
Sóly községnek nincs anyagi lehetősége arra, hogy önállóan könyvet adjon ki a
településről, azonban bizonyos mértékű anyagi támogatást tud nyújtani egy könyv
kiadásához. A támogatásért cserébe Sóly Község Önkormányzata kapna egy
bizonyos példányszámot a könyvből. A könyv kiadásának összköltsége 850 ezer
Forint. Azt nem tudja, hogy hány könyv készül majd. Megígérte Győrfi Károlynak,
hogy a Képviselő-testület elé terjeszti a kérését. Úgy gondolja, hogy a 150 ezer Forint
támogatásért cserébe Sóly Község Önkormányzata kér 15 darab könyvet. Sólyban
három fő van, aki tagja a Kelet-Balatoni Borlovagrendnek.
Mazák György képviselő:
Egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata támogassa a könyv kiadását,
azonban 100 ezer Forint összegű támogatást javasol.
Kaptur József polgármester:
Tíz éves lesz a Kelet-Balatoni Borlovagrend, ez az esemény a könyv kiadásának
apropója.
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Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy Sóly Község Önkormányzata 100 ezer Forint összegű támogatást nyújtson a
könyv kiadásához, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2018 (III. 01.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Balatoni
Borlovagrend támogatásának kérdését és úgy döntött, hogy 100.000,-, azaz egyszázezer
Forint összegű támogatást nyújt a Kelet-Balatoni Borlovagrend tíz éves fennállása
alkalmából kiadásra kerülő könyv elkészítéséhez, tekintettel arra, hogy három fő sólyi
lakos is tagja a Kelet-Balatoni Borlovagrendnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kaptur József polgármester

5/11. Kossuth utca úthibái
Előterjesztő: Göbölös Balázs képviselő
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.
Göbölös Balázs képviselő:
A Kossuth Lajos utcán több helyen kátyúk vannak, illetve több helyen le van törve az
útpadka. Fel kellene venni a kapcsolatot a közútkezelővel ez ügyben. Ki kellene
javítani az úthibákat. A kátyúk tönkretehetik a gépjárművek futóművét, a sok helyen
letört padka miatt pedig keskenyebb az út használható felülete, két nagyobb jármű
nem fér el egymás mellett az úton.
Kaptur József polgármester:
Javasolja, hogy járják be a Kossuth utcát közösen. Megígéri, hogy felveszi a
kapcsolatot a közútkezelővel.

5/12. Sportpálya kialakítása
Előterjesztő: Göbölös Balázs képviselő
Kaptur József polgármester:
Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.
Göbölös Balázs képviselő:
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Korábban már szó volt róla, hogy jó lenne egy sportpályát kialakítani a településen.
Véleménye szerint a 2018. évi falunapra meg kellene csinálni. Társadalmi munka
keretében sok feladatot el lehetne végezni. Ki kellene jelölni a helyét. Kellenének
lámpák, négy reflektor elég lenne, illetve kellene két háló a kapuk mögé. Más
rendezvényre is lehetne használni. Többen járnak Sólyból Litérre focizni. Litéren
bérelik a focipályát.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy kettő focipályát nem lehetne kialakítani?
Göbölös Balázs képviselő:
Szerinte nincs elég hely hozzá. Kellene szakembert keresni, aki ért a füves focipályák
kialakításához. Ki kellene tűzni a helyét és kijelölni.

5/13. Sóly, Szőlőhegy utcáinak elnevezése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
Kaptur József polgármester:
Korábban már szó volt róla, hogy szeretné a Képviselő-testület a Szőlőhegyben
található utcákat hivatalosan elnevezni.
Kovács János György jegyző:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy helyrajzi számmal ellátva gyűjtsék össze, hogy mely
utcáknak kívánnak nevet adni és mi legyen az adott utcák neve.
Mazák György képviselő:
Nem szükséges egyszerre elnevezni az összes utcát.
Kovács János György jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 79. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a választás kitűzésétől a szavazás
napjáig nem lehet utcanevet, házszámot megváltoztatni, törölni, létrehozni, így nem
szükséges most dönteni az utcák elnevezéséről.
Módosítani kell a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás
rendjéről szóló 10/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet mellékletét, ahol a
település utcái fel vannak sorolva.
Kaptur József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e még olyan téma, amelyet szükséges tárgyalni? Nincs.

III. Napirend után
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