
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-9/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én 
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                                     polgármester   

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester

                        Bolla Barnabás                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Nemes Árpádné                                   települési képviselő

Sebestyén Géza                                   települési képviselő

Szabó László                                       települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Károly Julianna Cigány Kisebbség Elnöke

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

 

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



-  2  - 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  módosítása,  új  okirat
elfogadása

Előadó: Marton László polgármester

                              

2./ Óvodai társulási megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

3./Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

4./ Belső ellenőri jelentés

Előadó: Marton László polgármester

5./ Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, új okirat elfogadása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  László  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  az  óvoda  társulási
megállapodását felül kell vizsgálni. Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2013. augusztus 31.
napjától  kezdődően  a  Somlóvásárhelyi  Óvodát  át  kívánja  szervezni  oly  módon,  hogy
tagintézményként működő dobai tagóvoda Somlóvásárhelyhez csatlakozna, mint a Somlóvásárhelyi
Óvoda tagóvodája.  Javasolja az előterjesztés alapján a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratának módosításának, új okirat elfogadását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról, új okirat elfogadásáról
az alábbi határozatot alkotta:

 



 35/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012.
november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
Alapító  Okirat  módosítását  2013.  augusztus  31.  napi  hatállyal
jóváhagyja.
2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012.
november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
Alapító  Okiratának  egységes  szerkezetét  2013.  augusztus  31.  napi
hatállyal jóváhagyja.

2./A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot
módosító  okirat,  valamint  a  módosított  alapító  okirat  egységes
szerkezetben okirat aláírására.

(Az  alapító  okiratot  módosító  okirat,  valamint  a  módosított  alapító
okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyv részét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

2.

Óvodai társulási megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az óvoda ügyében 2013. május 31-ig kell elfogadni
a  társulási  megállapodást.  A társuláshoz  4  település  tartozik,  melyek  létrehozzák  a  Társulási
Tanácsot. A Társulási Tanácsot a 4 település polgármestere alkotja, ők hozzák a döntéseket, úgy
hogy a  képviselőtestület  döntése  kell  hozzá.  Az új  társulási  megállapodásban a  hozzájárulást  a
települések a beíratott gyermekek létszáma után fizetnek, a kivétel Doba, ott az önkormányzat maga
viseli  az  épület  fenntartását,  cserébe nem kell  fizetnie gyermeklétszám arányosan hozzájárulást,
hiszen a dobai gyerekek minden Dobára járnak óvodába. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben
lévő határozati javaslattal, az szavazzon.

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Óvodai társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozta:

 

36/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete
úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Köznevelési
Intézményfenntartó  és  Feladatellátó  Társulás  Társulási
Megállapodását jóváhagyja, a társulási megállapodás aláírására a
polgármestert felhatalmazza.

(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)



Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3.

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a régi társulási megállapodást felülvizsgálták.. A
Munkaszervezet mint önálló költségvetési szerv megszűnt. A társulás Somló-környéki Feladatellátó
Intézményt hoz létre melynek feladata lesz a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladatai, belső ellenőrzési, és területfejlesztési feladatok ellátása.

Bolla  Barnabás  képviselő:  Ezeket  a  feladatokat  a  jövőben  is  jobb  társulás  keretében  ellátni,
korábban is megfelelő volt a feladatellátás.

Marton  László polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  olvasta,  kéri,  hogy  aki  egyetért  a
javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  társulási  megállapodás  módosításáról  az  alábbi
határozatot hozta:

 37/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselőtestülete  a
Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (3.  módosított,  2013.
június  30-tól  hatályos)  társulási  megállapodását,  a  Kistérségi
Munkaszervezet megszüntető okiratát, valamint a 2013. június 30-val
megalakításra kerülő Somló-környéki Feladatellátó Intézmény alapító
okiratát  jóváhagyja,  a  társulási  megállapodás  aláírására  a
polgármestert felhatalmazza.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  ezen  döntésről  készült  kivonatot  a
társulás elnöke részére haladéktalanul küldje meg.

(A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

4. Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  tavalyi  évről  a  belső  ellenőrzési  jelentést
megkaptuk.  A  jelentés  tartalmazza  a  hiányosságokat.  A  törvényességi  előírásoknak  jobban
megpróbálunk megfelelni ezután.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő javaslattal egyetért, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
belső ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot hozta:



38/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete  a belső
ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
2./  A  Képviselő-testület  a  polgármester  és  a  jegyző  részére  tett
javaslatot jóváhagyja.
3./  A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  2013.  szeptember  30-ig  a
jogszabályoknak megfelelően készíti el a honlapját.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5. Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

A Polgárőr Egyesületet a korábbi években is támogattuk, az idei évben erre még nem került sor. A
Polgárőr Egyesület munkájára szükség van a településen. Javaslom, hogy 100.000,- Ft összeggel
támogassuk, hogy továbbra is működni tudjanak.

Bolla Barnabás képviselő:

Egyetértek a Polgárőr Egyesület támogatásával.

Marton László polgármester:

A működésükről számlákkal el kell számolnia a Polgárőr Egyesületnek. Kéri, hogy szavazzanak a
Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Polgárőr Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

 39/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely település önkormányzatának Képviselőtestülete a úgy
dönt, hogy a Polgárőr Egyesületet 100.000,- Ft-tal, azaz Egyszázezer
forinttal támogatja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás megkötésére, és a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Marton László polgármester:

A településen 4 db buszváró kerülne kiépítésre, ennek ügyintézése folyamatban van. A Kármentő
Alap utolsó 4 millió forintjából kazáncsere valósulna meg, amely adagolós félautomata kazán lenne.

Bolla Barnabás képviselő:

Elmondja, hogy a faluban a Bezerédi utcában egy lakó jelezte, hogy az esőzések után az Arany
János utca útja és a háza között megállt a víz, és ennek nem biztosított az elvezetése.

Marton László polgármester:

Elmondja, hogy megnézi személyesen és megbeszéli vele, hogy mit lehet tenni.



Bujdos Péter képviselő:

Elmondja,  hogy ha  kavicsot  teszünk az  út  mellé,  az  szintén nem oldja  meg a problémát,  mert
ugyanúgy csak átengedi a vizet.

Marton László polgármester:

A Jenei utcában történik még kátyúzás.

Bolla Barnabás képviselő:

A Petőfi utcában is szükséges lenne.

Marton László polgármester:

Elmondja, hogy megnézi személyesen és utána jár, hogy mit tehet.

Marton László polgármester:  Elmondja,  hogy a Kármentő Alapból  lehívott  pénzekről  dönteni
kell,  hogy  mire  fordítjuk.  Elmondja,  hogy  a  beruházások  költsége  az  alábbiak  szerint  alakul:
kézilabda pálya 14.552.168,- Ft, Arany János utca 11.676.634,- Ft, vis maior iskola tető (önerő)
1.298.000,- Ft, szennyvíz 104.648,- Ft, vis maior árvíz védelem (önerő) 30.000,- Ft, Ford kisbusz
vásárlás 8.672.712,- Ft, traktor tolólap vásárlás 379.730,- Ft, múzeum tető felújítás 6.100.000,- Ft,
térfigyelő kamera kiépítése 2.310.367,- Ft, sport utca aszfaltozás 7.494.473,- Ft, 4 db buszmegálló
vásárlás és telepítés 4.572.000,- Ft, E-hiteles tulajdoni lap másolat 421.200,- Ft, kazán csere óvoda
4.921.268,- Ft.

Kérem, hogy a következőkről döntsön a képviselő-testület.

kézilabda pálya iskola

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

40/2013.(V.29) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhely  Széchenyi  István  Általános
Iskola kézilabda pályája  felújítását  a  Kármentő Alapból
biztosított 14.552.168,-Ft-ból  jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kézilabda  pálya  építéséhez  szükséges  szerződések
megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos



Arany János utca

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

41/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhely Arany János utca felújítását a
Kármentő  Alapból  biztosított  11.676.634,-Ft-ból
jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
Arany  János  utca  javításához  szükséges  szerződések
megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

vis maior iskola tető (önerő)

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

42/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhely  Széchenyi  István  Általános
Iskola tetőszerkezet vis maior pályázatból való felújítása
önerejét  a  Kármentő  Alapból  kapott  1.298.000,-Ft-ból
biztosítja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
tetőszerkezet  felújításához  szükséges  szerződések
megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

szennyvíz

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

43/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  szennyvízberuházáshoz  szükséges  tervek,
engedélyek,  pályázatírás  költségére  fordítja  a  Kármentő
Alapból biztosított 104.648,-Ft-ot.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szennyvízberuházáshoz  szükséges  szerződések
megkötésére.



   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

vis maior árvíz védelem (önerő)

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

44/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  árvízvédelem vis  maior  pályázat  önerejét  a
Kármentő Alapból kapott 30.000Ft-ból biztosítja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges szerződések megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

Ford kisbusz vásárlás

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

45/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Ford Kisbusz vásárlását a Kármentő Alapból
biztosított 8.672.712,-Ft-ból jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kilenc személyes Ford Kisbusz vásárlására, a vásárláshoz
szükséges szerződések megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

traktor tolólap vásárlás

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

46/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  kistraktor
tolólappal  való  ellátását  a  Kármentő  Alapból  biztosított
379.730,-Ft-ból jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
tolólap beszerzésével.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos



múzeum tető felújítás

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

47/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhely,  Szabadság tér 6. szám alatti
187  hrsz-ú  múzeum  céljára  megvásárolt  ingatlan
tetőszerkezet  felújítását  a  Kármentő  Alapból  biztosított
6.100.000,-Ft-ból jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
tetőszerkezet  felújításához  szükséges  szerződések
megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

térfigyelő kamera kiépítése

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

48/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  térfigyelő  rendszer  beszerzését  a  Kármentő
Alapból biztosított 2.310.367,-Ft-ból jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
térfigyelő  rendszer  építtetésével,  a  térfigyelő  rendszer
építéséhez szükséges szerződések megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

Sport utca felújítása
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

49/2013.(VI.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhely  Sport  utca  felújítását  a
Kármentő  Alapból  biztosított  7.494.473,-Ft-ból
jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Sport  utca  javításához  szükséges  szerződések
megkötésére.



   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

buszmegálló vásárlás és telepítés

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

50/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  4  db  buszmegálló  vásárlását  és  telepítését  a
Kármentő  Alapból  biztosított  4.572.000,-Ft-ból
jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
buszmegállók beszerzésével és telepíttetésével, az ehhez
szükséges szerződések megkötésével.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

E-hiteles tulajdoni lap másolat beszerzése

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

51/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhely Somlójenő szennyvíz vízjogi
engedélye kiadásához szükséges E-hiteles tulajdoni lapok
beszerzését  a  Kármentő Alapból  biztosított  421.200,-Ft-
ból jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az E-
hiteles tulajdoni lapok beszerzésével.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

óvodai kazán csere

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:

52/2013.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
(Somlóvásárhely, Sport u. 1.) kazánja cseréjét a Kármentő
Alapból biztosított 4.921.268,-Ft-ból jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
óvoda  kazáncseréje  végrehajtásával,  a  kazáncseréhez
szükséges szerződések megkötésével.



   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

Marton László polgármester: Elmondja, hogy a Hősök Napja rendezvény 2013. május 31-én 17
órakor  szentmise,18  órakor  ünnepség  az  emlékműnél,  rossz  idő  esetén  a  Kultúrházban  kerül
megrendezésre.

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

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző


