Iktatószám: S/64-10/2019

JEGYZŐKÖNYV
SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. április 25. napján megtartott nyílt önálló üléséről

Határozatok száma:
37/2019. (IV. 25.)
38/2019. (IV. 25.)
39/2019. (IV. 25.)
40/2019. (IV. 25.)
41/2019. (IV. 25.)
42/2019. (IV. 25.)

Rendeletek száma:
5/2019. (IV. 26.)
6/2019. (IV. 26.)
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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.)
2019. április 25. napján (csütörtökön) 17:00 órakor
Jelen vannak:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Pacher László alpolgármester
Mazák György képviselő
Göbölös Balázs képviselő
Göbölös Gyula képviselő
Az ülésről távol maradt: Kaptur József polgármester
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Flőrich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Horváth-Menczel Krisztina Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és
adóügyi csoportvezetője
Jegyzőkönyvvezető:
Biró Balázs
Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt
Pacher László alpolgármester köszönti Sóly Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjait és a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit.
Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja,
hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből négy fő jelen van.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
Dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző:
A testületi ülés anyagában szerepel a „Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása” (hatodik) napirendi pont. Sóly Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2018. március 1-jén megtartott ülésén a 12/2018. (III. 01.) határozatával
döntött a szavazatszámláló bizottság tagjairól. Mivel a szavazatszámláló bizottság
tagjai azóta nem változtak, nem kell ismételten döntést hoznia a Képviselőtestületnek.
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Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e még napirend előtti kérdés, hozzászólás? Nincs.
Ismerteti a napirendi pontokat:
Az ülés napirendje:
1) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
2) Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető
3) Sóly Községi Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető
4) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkáról
Előterjesztő: Göbölös Balázs önkormányzati képviselő
5) Településkép Védelméről szóló 21/2017. (XII. 19.) sz. önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
6) Vegyes ügyek
6/1) Orvosi eszköz - Magyar Falu Program / MFP-AEE/2019” pályázattal
kapcsolatos Képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
Pacher László alpolgármester:
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, a módosítással együtt, kézfeltartással jelezze azt.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, négy igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja Pacher László alpolgármester által előterjesztett
napirendi pontokat, illetve azok sorrendjét, a módosítással együtt.

II. Napirend
1) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
Pacher László alpolgármester:
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A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést.
Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal
kapcsolatosan? 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 négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

2) Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető
Pacher László alpolgármester:
Az előzetesen kiküldött testületi anyag részeként a képviselő-testület minden tagja
megkapta az írásos előterjesztést.
Átadja a szót Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezetőnek.
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető:
Mint előterjesztő nincs szóbeli kiegészítése. Amennyiben van kérdés, válaszol rá.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért Sóly
Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításával az előterjesztésben
foglaltak szerint, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt bevételi és
kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Kaptur József polgármester
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Határidő: azonnal
Pacher László alpolgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 02.) számú önkormányzati rendeletének
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
5/2019. (IV. 25.) rendelet:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 02.) számú önkormányzati rendeletének módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: folyamatos

3) Sóly Községi Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető
Pacher László alpolgármester:
Az előzetesen kiküldött testületi anyag részeként a képviselő-testület minden tagja
megkapta az írásos előterjesztést.
Átadja a szót Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezetőnek.
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető:
Mint előterjesztő ezen napirendi ponthoz sincs szóbeli kiegészítése. Amennyiben van
kérdés, válaszol rá.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly
Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadását, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
6/2019. (IV. 25.) rendelet:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Kaptur József polgármester
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Határidő: azonnal
17 óra 10 perckor Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi és adóügyi csoportvezető
távozik az ülésről.
4) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkáról
Előterjesztő: Göbölös Balázs önkormányzati képviselő
Pacher László alpolgármester:
Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.
Göbölös Balázs képviselő:
Elmondja, hogy 2018. évben egy fő közcélú foglalkoztatott alkalmazott az
önkormányzat, aki rá bízott feladatokat rendben elvégezte, a munkaszerződésben
rögzített időtartamot végigdolgozta.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
közcélú foglalkoztatottak által végzett munkáról szóló tájékoztatást, kézfeltartással
jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közcélú foglalkoztatottak
által végzett munkáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

5) Településkép Védelméről szóló 21/2017. (XII. 19.) sz. önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
Pacher László alpolgármester:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti
Osztálya a VE/53/911-1/2019. ügyiratszámú, 2019. március 27-én kelt levelében
törvényességi felhívással élt Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2017. (XII. 19.) számú, a településkép védelméről szóló rendeletével
kapcsolatosan.
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A törvénysértést megszüntetéséről az Önkormányzatnak a felhívás kézbesítésétől
számított 60 napon belül kell intézkednie és az intézkedésről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztatni
kell.
Németh Ferenc településtervezővel közösen elkezdődött a munka, folyamatban van
a 21/2017. (XII. 19.) számú, a településkép védelméről szóló rendelet módosításának
kidolgozása. Lesznek olyan szabályozások, amelyek belekerülnek és lesznek törölve
is.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mazák György képviselő:
Németh Ferenc településtervező elkészíti a településkép védelméről szóló rendelet
módosításának tervezetét, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal, mielőtt elfogadja.
Lakossági fórum is lesz tartva a településkép védelméről szóló rendelet módosítása
ügyében. Úgy véli a 2017-ben megalkotott rendelet túl szigorú szabályozásokat
tartalmaz. A rendelet módosítása több könnyítést fog tartalmazni.
Pacher László alpolgármester:
Németh Ferenc településtervező arra felhívta a figyelmet, hogy mindent konkrétan
meg kell határozni, például a színeket is.
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki tudomásul veszi a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának
VE/53/911-1/2019. ügyiratszámú törvényességi észrevételét Sóly Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2017. (XII. 19.) számú, a településkép
védelméről szóló rendeletével kapcsolatosan, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának
VE/53/911-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását Sóly Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 21/2017. (XII. 19.) számú, a településkép védelméről szóló
rendeletével kapcsolatosan.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

6) Vegyes ügyek
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6/1) Orvosi eszköz - Magyar Falu Program / MFP-AEE/2019” pályázattal
kapcsolatos Képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Pacher László alpolgármester
Pacher László alpolgármester:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet
a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat
"orvosi rendelő, orvosi eszközök" alprogramja alapján az ország teljes területén
működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai
(továbbiakban: önkormányzat) számára a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású
közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök
beszerzésének támogatására.
Pályázatra jogosultak köre:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január
1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000
fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok
alapján.
Az igényelhető támogatás összege:
önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
- önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás
végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy
tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
- praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.
Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a
védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként
külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a
pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető
támogatási összeget.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar
Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó
felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/
társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag
elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. és 2019. május 27.
között van lehetőség.
A finanszírozás módja: vissza nem térítendő, 100%-os mértékű támogatás.
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Előleg igénylése:
A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.
Összeírásra került, hogy a háziorvosnak, illetve a védőnőknek milyen eszközökre,
bútorokra lenne szükségük. Az Önkormányzat 3.100.000 Forint értékben kíván
pályázatot benyújtani. A pályázat anyagát Kaptur József polgármester fogja
elkészíteni és benyújtani.
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy Sóly Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a „Orvosi eszköz - Magyar Falu Program /
MFP-AEE/2019” elnevezésű pályázat, hogy pályázatot nyújt be 3.100.000 Forint
értékben, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Orvosi eszköz Magyar Falu Program / MFP-AEE/2019” elnevezésű pályázat dokumentációját és
kifejezte azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be 3.100.000 Forint értékben.
A Képviselő-testület megbízza Kaptur József polgármestert a pályázati anyag
elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e még olyan téma, amit szükséges tárgyalni?
Göbölös Balázs képviselő:
Javasolja, hogy a falunapra a Vasút utcában található első és második híd legyen
kijavítva. Megromlott az állaguk, a kihullott követeket vissza kellene rakni.
Véleménye szerint ez körülbelül fél napos munka.
Göbölös Gyula képviselő:
Javasolja, hogy a Tűzoltószertár legyen kívülről felújítva. Le kellene verni a jelenlegi
vakolatot és újra kellene vakolni. Jó lenne rendezni végre a Tűzoltószertár tulajdoni
viszonyait.
Göbölös Balázs képviselő:
Rendet kellene rakni a Tűzoltószertárban. A Tűzoltószertárban van a tűzoltókocsi is,
ami szét van esve, a kerekei tönkrementek.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy mi legyen a tűzoltókocsival?
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Göbölös Gyula képviselő:
Véleménye szerint az egy ereklye, meg kellene őrizni és megjavítani.
Elmondja, hogy a Petőfi utca elején található egy oszlop, tudomása szerint távközlési
szolgáltatóé, amit át kellene helyeztetni. A Petőfi utca nagyon forgalmas és az
oszloptól nem tudja két gépjármű elkerülni egymást. Balesetveszélyes.
Göbölös Balázs képviselő:
Amíg nem lesz áthelyezve, javasolja, hogy legyen az oszlopon valamilyen
figyelmeztető jelzéssel ellátva, akár lefestve, hogy jól észrevehető legyen.
Dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző:
Meg kell tudni, hogy melyik szolgáltatóhoz tartozik az oszlop és levélben meg kell
keresni az adott szolgáltatót, hogy milyen módon lehet áthelyezni az oszlopot.
Mazák György képviselő:
Meg kellene szervezni egy alkalmi lomtalanítást a Szőlőhegyen, ehhez szükség lenne
egy konténerre. Javasolja, hogy az Önkormányzat rendeljen egy konténert, amely
szállításának, bérlésének költségeit az Önkormányzat viseli.
Pacher László alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért
azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata rendeljen egy konténert a Szőlőhegyben
alkalmi lomtalanítás céljából és a konténer szállításának, bérlésének költségeit az
Önkormányzat állja, kézfeltartással jelezze azt.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2019. (IV. 25.) határozat:
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy alkalmi
lomtalanítást szervez Sóly, Szőlőhegyben.
Az alkalmi lomtalanításhoz Sóly Község Önkormányzata rendel egy darab konténert, és
vállalja a konténer szállításának és bérlésének költségeit.
Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

III. Napirend után
További hozzászólás, kérdés hiányában Pacher László, Sóly Község alpolgármestere
a nyílt önálló ülést 17:35 órakor bezárja.
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