Jegyzőkönyv
Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. november 19-én tartott üléséről

56/2015.számú képviselőtestületi határozat: Söpte rendezési tervének felülvizsgálata
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: 2015. december 20. tervezői szerződés
módosítására
57/2015. számú képviselőtestületi határozat: törvényességi észrevétel elfogadása
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: azonnal
58/2015. számú képviselőtestületi határozat: 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
59/2015. számú képviselőtestületi határozat: gyermekjóléti szolgálat és családsegítés
feladatellátása
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: 2015. december 20.
60/2015. számú képviselőtestületi határozat: házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátása
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: 2015. december 20.

14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló12/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet a telekadóról
16/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének
szabályairól
17/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. november 19-én 17:30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Cseresznyák Miklós, Magyar Bálint,
Kálmán Ferenc, Szombathné Takács Zsuzsanna képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző,
Dr. Vásárhelyi Tamás és Dr. Hosszú Károly ügyvédek,
9 fő a lakosság köréből
Napirend:
1. Rendezési terv módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
2. Adórendeletek megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
3. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
4. Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
5. Alpolgármester választás
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
6. Alpolgármesteri eskütétel, tiszteletdíj megállapítása
7. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
8. Szociális célú tűzifa igénylés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
9. Gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatellátásról döntés
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
10. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
11. Különfélék
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Polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a meghívó szerinti napirendre, melyet a képviselőtestület egyhangúlag
elfogadott.
Első napirendi pont:
Polgármester: a rendezési terv módosításához kapcsolódó előterjesztést visszavonja, a héten
lakossági kezdeményezést nyújtottak be a jegyzőnőhöz, kéri az ismertetést.
Jegyzőnő: a benyújtott kezdeményezést formai okok miatt el kellett utasítanom, nem lett a helyi
választási bizottság elé terjesztve. A kérdés arra irányult, hogy Söpte község rendezési tervének
módosítására -a 0104/1 hrsz-ú ingatlant érintően- ne kerülhessen sor, csak a lakossági vélemény
nyilvánítást követően.
Nagy Róbert: ez mindenképpen jelzésértékű, ezért nem javaslom a kiküldött előterjesztés
tárgyalását, helyette a javaslatom, hogy a rendezési terv felülvizsgálata folytatódjon a Mátis
tervezővel 2012-ben megkötött szerződés alapján.
Dr. Hosszú Károly: a felülvizsgálati eljárás során kötelező elem a lakossági egyeztetés, tehát
nem kell attól tartani, hogy a község lakóinak véleménynyilvánítása nélkül készülnek el az új
településrendezési eszközök. SZMJV-sal való egyeztetés során minden esetben kifejeztük,
hogy Söptének is az a célja. hogy a 0104/1 hrsz-ú területe iparterületként hasznosítva legyen,
oly módon hogy az a lakosság érdekeit ne sértse.
Polgármester szavazásra javasolja a rendezési terv felülvizsgálatának folytatását.
Képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2015.(XI.19.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a Mátis és Egri Tervező Kft-vel
Söpte Község Rendezési Terve felülvizsgálatára 2012.október 25-én megkötött
tervezési szerződésének felfüggesztését megszünteti és kezdeményezi a
szerződés módosítását, annak érdekében, hogy új településtervezési eszközök
készüljenek. Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Róbert Balázs polgármestert
a módosított tervezői szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: 2015. december 20., a szerződés aláírására
Dr. Vásárhelyi Tamás: korábbi peres eljárásban december 1-re ki van tűzve a tárgyalás.
Nyilatkozni kell, hogy az alperes részéről benyújtott eljárás megszüntetési kérelemhez a
felperes hozzájárul. Bízva abban, hogy teljesedésbe megy az egyezség, úgy gondolja a korábbi
testületi döntésnek megfelelően kell tovább haladni.
Az ügyvédekhez kérdést nem intéztek, így távoztak az ülésről.
Második napirendi pont:
Polgármester a kiküldött adórendeletekhez kéri az észrevételeket.
Kálmán Ferenc: a falu tele van azzal, hogy megadóztatjuk a termőföldeket.
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Jegyzőnő: a telekadó hatálya alá nem tartoznak a külterületi művelés alatt álló ingatlanok, így
nem adótárgy: a szántó, erdő, gyümölcsös, szőlő, csak a művelés alól kivett terület.
Virágh Kálmán: teljesen kusza ez a rendelet, kivetik az adót de mentes alóla a belterület, a
másiknál a külterület, ez áttekinthetetlen.
Jegyzőnő: egy adótárgy csak egy adóval sújtható, ezért a magánszemélyek kommunális adója
csak a belterületre vonatkozik, a telekadó pedig a külterületi telekre, ami nem művelésbe vont
terület. Ennek a rendeleti szintű szabályozása így valósítható meg.
Virágh Kálmán: magyarul a gyakorló térre vonatkozik a telekadó, de önkormányzat nem fizet
helyi adót, tehát Szombathely sem, akkor lesz ebből pénz, ha eladják a területet. Így a vevő
előre tudja mire számíthat, ez egy hülyeség.
Polgármester szavazásra bocsátja a kommunális adó rendeletet.
Képviselőtestület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a
14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendeletet a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló12/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Polgármester szavazásra bocsátja a telekadó rendeletet.
Képviselőtestület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás
15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendeletet a telekadóról.

nélkül

fogadta

el

a

Harmadik napirendi pont:
Polgármester: említésre méltó esemény nem volt.
Képviselőtestület a tájékoztatót elfogadta.
Negyedik napirendi pont:
Polgármester: a kiküldött törvényességi felhíváshoz kéri az észrevételeket.
Jegyzőnő: a Mötv. szabályai szerint az alakuló ülésen alpolgármestert választ a képviselők
közül, személyére javaslatot a polgármester tesz. Polgármester több ízben élt javaslattételi
jogával, de a szavazás ezideig nem vezetett eredményre. A törvényességi felhívás elfogadását
és az alpolgármester választás lebonyolítását javasolja.
Keszei Zoltán: miért nem lehet mást javasolni?
Polgármester: mert én a Cseresznyák Miklóssal kívánok dolgozni.
Béry Norbert: külsős is lehet alpolgármester, nem?
Jegyzőnő: a Mötv. erre lehetőséget biztosít, de egy alpolgármestert mindenképpen a képviselők
közül kell választani.
Virágh Kálmán: ahhoz módosítani kell az SZMSZ-t, a söptei SZMSZ ezt nem teszi lehetővé.
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Polgármester javasolja a törvényességi észrevétel elfogadását.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
57/2015.(XI.19.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete
a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét elfogadja.
Az alpolgármester választást ismét napirendre tűzi.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő:azonnal
Ötödik napirendi pont:
Polgármester az alpolgármesteri tisztségre Cseresznyák Miklóst javasolta, aki a javaslatot
elfogadta és kérte zárt ülés tartását.
Polgármester szavazás idejére zárt ülést rendelt el.
A hallgatóság távozott a teremből.
Az ügyrendi bizottság elkészítette a szavazólapokat és ismertette a szabályokat. Majd a
szavazást követően megállapította az eredményt: Cseresznyák Miklósra leadott két igen és
három nem szavazat. (a bizottság a szavazásról külön jegyzőkönyvet készített). Cseresznyák
Miklós nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges három szavazatot, így nincs
alpolgármester.
A további napirendek tárgyalása nyilt ülésen folytatódott.
Hatodik napirendi pont:
Alpolgármester hiányában a napirend okafogyottá vált.
Hetedik napirendi pont:
Polgármester: a háromnegyed éves beszámolóhoz kéri az észrevételeket.
Szombathné Takács Zsuzsanna: a számok magukért beszélnek.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
58/2015.(XI.19.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete
a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Nyolcadik napirendi pont:
Aljegyzőnő a szociális célú tűzifa rendelethez kapcsolódóan ismertette az Erdészettől kapott
ajánlatot is.
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Észrevétel nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg a 16/2015.(XI.25.) önkormányzati rendeletet a szociális célú tűzifa támogatás
igénylésének szabályairól.
Kilencedik napirendi pont:
Aljegyzőnő: SZMJV vállalja szociális alapfeladatok ellátását, a gyermekjóléti szolgálat és
családsegítésre kapott állami finanszírozás elégnek ígérkezik a hozzájárulás megfizetésére.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
59/2015.(XI.19.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány,
Vasszilvágy települések felhatalmazása alapján a gyermekjóléti szolgálat és
családsegítés feladatellátására Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával köt feladatellátási szerződést 2016. január 1-től, amely
alapján a feladatellátást, Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány és
Vasszilvágy településeken kell biztosítani
A képviselőtestület felhatalmazza Nagy Róbert Balázs polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: 2015. december 20.
60/2015.(XI.19.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására ellátási szerződést köt Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2016. január 1-től
A képviselőtestület felhatalmazza Nagy Róbert Balázs polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: 2015. december 20.
Tízedik napirendi pont:
Aljegyzőnő: a kiküldött anyagban a felhasznált szociális előirányzat, illetve a fel nem használt
összeg fel van cserélve, 670 eFt áll még rendelkezésre az állami finanszírozásból, ami szociális
célra fordítható.
Jegyzőnő: a rendelet-tervezetbe a korosztályokat, illetve az egyszeri összegeket gondolják át a
képviselők.
Kálmán Ferenc: a nyugdíjasoknak szánt összeget 62 év felettieknek kellene adni, a hatvanhatvanegy évesek zöme még aktív, az hogy a gyerekek korhatárát megemeljük-e 18 évre attól
függ mennyien vannak, van-e erre elég pénz.
Aljegyzőnő: A hatvankét év feletti 143 fő, 15 év alatti 94 fő, ez 3.000 Ft/fő összeggel számolva
711 eFt, valamennyit saját forrásból hozzá kell tenni.
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