Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Szám: 317-17/2013.

JEGYZŐ K Ö NYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november
26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 11.

Jelen vannak:
a.)
Képviselőtestület tagjai:
Marton László

polgármester

Bujdos Péter

alpolgármester

Bolla Barnabás

települési képviselő

Cziglerné Siket Gabriella

települési képviselő

Szabó László

települési képviselő

Sebestyén Géza

települési képviselő

Nemes Árpádné

települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:
Szlottáné Turi Edina

jegyző

Károly Julianna

Cigány Kisebbség elnöke

Deés Anikó

jegyzőkönyv vezető

c.)
Meghívottak:

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.
Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 7 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDEK:
1./ Szociális tűzifa rendelet
Előadó: Marton László polgármester
2./ Iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Marton László polgármester
3./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Szociális tűzifa rendelet
Marton László polgármester: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet előírásai szerint a
szociális tűzifára való jogosultság szabályairól az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. Az
előterjesztést mindenki megkapta. A kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik,
aki a támogatásról rendes ülésen dönt. A kérelmeket december 15-ig lehet benyújtani. Kérem a
rendelet elfogadásáról kézfeltartással szavazni.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális tűzifa juttatás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:

11/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Marton László polgármester
Marton László polgármester: Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal a 2014/2015. tanévre vonatkozóan is
meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét.
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal a véleményezéshez mellékelten megküldte a járásban
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó
tervezetet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlószőlős
tartozik ide, de álláspontom szerint Borszörcsök is ide kellene, hogy tartozzon. Borszörcsökről is
sok gyermek jár ide.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító
iskola körzethatárának meghatározását.
Marton László polgármester: Elmondja, hogy véleményem szerint Borszörcsök is ide tartozzon.
Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
iskola körzethatárának meghatározásáról az alábbi határozatot hozta:

87/2013.(XI.26.) Kt. sz. határozat
1.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által készített Devecser Járás kötelező felvételt biztosító
általános iskolák felvételi körzethatárok meghatározásával
nem ért egyet.
2.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének véleménye, hogy a kötelező
felvételt biztosító Somlóvásárhelyi Széchenyi István
Általános Iskola körzetéhez hozzá tartozzon Borszörcsök
település is.
(A Körzethatárok jegyzéke a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
3. Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester
Marton László polgármester: Elmondja, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház kéri, hogy a
„Reformáció Emlékút” elnevezésű zarándokút tervezett nyomvonalon kijelölésre kerüljön,
továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elöl el nem zárt utakon, ehhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását. Ahhoz is kérik a hozzájárulást, hogy a kísérő műtárgyakon a
zarándokút szimbóluma elhelyezésre kerüljön. Kérem, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
zarándokút nyomvonalához való hozzájárulásról az alábbi határozatot hozta:
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88/2013.(XI.26.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul, hogy Magyarországi Evangélikus Egyház a
„Reformáció Emlékút” elnevezésű zarándokút/turistaút a
tervezett nyomvonalon kijelölésre kerüljön, továbbá az
Önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elöl el nem
zárt utakon, illetve az azt kísérő műtárgyakon a zarándokút
szimbóluma
(turistajelzés)
elhelyezésre
kerüljön.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének hozzájárulása nem mentesít az
esetleg szükségessé váló egyéb hatósági engedélyek
megszerzése alól.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 19.30 órakor
bezárta és Bursa pályázatok elbírálása miatt zárt ülés tartását rendelte el. Az ülésről Károly
Julianna Cigány Kisebbség elnöke ezzel egyidejűleg távozott.
kmf.

Marton László

Szlottáné Turi Edina

polgármester

jegyző
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