Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Szám: 386-4/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május
30-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:
a.)
Képviselőtestület tagjai:
Marton László
Bujdos Péter
Bolla Barnabás
Sebestyén Géza
Szabó László

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:
Bendes István

körjegyző

Orcsik Viktória

védőnői állásra pályázó

c.)
Meghívott:

d.)
Távolmaradását bejelentette:
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné
Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

települési képviselők

- 2 Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester javaslatára a képviselőtestület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal
egyhangúlag - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

ELŐADÓ:

1.
Védőnői pályázat

Marton László polgármester

2.
Polgármester jogállása

Marton László polgármester

3.
Vegyes ügyek

Marton László polgármester

-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.
Védőnői pályázat
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:
Köszöntötte a védőnői pályázatra jelentkező Orcsik Viktóriát. Ismertette a pályázatát.
Megkérte mondja el amit a pályázatán kívül ismertetni szeretne. Megkérdezte hozzájárul-e,
hogy nyílt ülésen beszéljenek a pályázatról.

Orcsik Viktória:
Hozzájárul a nyílt ülésen való védőnői pályázat elbíálásához. Elmondta, hogy csak október 1.
napjától tudja ellátni a védőnői feladatokat. Még ez idáig nem dolgozott. Hat gyermeke van,
ismeri a gyerekekkel adódó feladatokat, problémákat.

- 3 -

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a védőnői pályázatról az alábbi határozatot hozta:

28/2012.(V.30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
védőnői állás betöltésére 2012. október 1. napjától
Orcsik Viktória 8400. Ajka, Táncsics Mihály utca 32. szám alatti
lakost nevezi ki határozatlan időre.
A bérezése a közalkalmazotti bértábla alapján történik,
bruttó bére 126.300,-Ft.
A bérezése a közalkalmazotti bértábla alapján történik.
A munkáltatói feladatok a polgármester látja el.

2.
Polgármester jogállása
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:
Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy vállalkozói jogviszonya megszűnik május 31.
napjával. A képviselőtestület jóváhagyását kérte főállású polgármesterré válásához.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag,
Marton László polgármester érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban – az SZMSZ
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

5/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet
Az SZMSZ módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag,
Marton László polgármester érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban – a polgármester
foglalkoztatási jogviszonyáról az alábbi határozatot hozta:

29/2012.(V.30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete
Marton László polgármester foglalkoztatási jogviszonyát 2012.
június 1. napjától főállásúvá változtatja.
A Képviselőtestület a polgármester illetményét a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap figyelembe
vételével bruttó 367.200,-Ft/hó állapítja meg.

3.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Rákóczi Szövetség támogatása

Marton László:
Ismertette a Képviselőtestület tagjaival a Rákóczi Szövetség kérését, hogy támogassák a
magyar iskolaválasztást segítő programjaikat.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Rákóczi Szövetség támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

30/2012.(V.30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete
a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló
programjuk megvalósításához 10.000,-Ft támogatást biztosít. A
Képviselőtestület megbízza a polgármestert a támogatás
utalásával.
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LEADER egyesület támogatása

Marton László:
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület azzal a kéréssel fordult
a tagjaihoz, hogy az elnyert pályázatok 1%-ával támogassák egy egyesület működését. (A
támogatás kérő levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Javasolja nyújtsanak segítséget az
egyesületnek.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület támogatásáról az alábbi
határozatot hozta:

31/2012.(V.30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete
a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Egyesület működéséhez az elnyert pályázatok 1%-át 139.000,Ft-ot átad.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a támogatás
utalásával.

Rendezési terv módosítása

Marton László:
A rendezési terv módosítására lenne szükség a Somló hegy alatti beruházások segítése
érdekében. A beruházások munkahelyeket teremtenek.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Rendezési terv módosításáról az alábbi határozatot hozta:
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32/2012.(V.30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a település és a Somló-hegy fejlesztése érdekében
a településrendezési tervet (szabályozási terv és helyi építési
szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. A hegy alatti - 045
hrsz-ú (Hegykapuhoz vezető) út – 1012 hrsz-ú (Somló-hegy
alatt futó, Somló Tájvédelmi Körzet határát képező) út –
hatályos TRT-ben tervezett 1012 hrsz-ú utat tehermentesítő új
gyűjtőút, Somló-hegyet dél-nyugatról megkerülő út (043 és
044/1 hrsz-ú utak) - 916-937 hrsz-ú terület - Mk1 jelű övezet
beépítési paraméterének növelése a szabályozási terv és helyi
építési szabályzat módosításának, mely lehetőséget biztosít a
gazdálkodási funkció mellett turisztikai fejlesztéseknek is.
A képviselő-testület a településrendezési terv módosításával a
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízza
meg.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 18.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László
polgármester

Bendes István
körjegyző

