
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-15/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 30-
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   

                        Bolla Barnabás                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Szabó László                                      települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

b.)

Távolmaradását jelezte: 

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester

Nemes Árpádné                                  települési képviselő

c.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

d.)

Meghívottak:

Dürgő Ágnes pü-i főelőadó

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.

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./ A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló

Előadó: Marton László polgármester

                                

2./ Költségvetési előirányzat módosítás

Előadó: Marton László polgármester

3./ 2014. évi költségvetési koncepció 

Előadó: Marton László polgármester

4./ Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Előadó: Marton László polgármester

5./ Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló

Marton László polgármester: A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló megküldésre
került mindenki részére, azt mindenki áttekinthette. Amennyiben lenne javaslat, kérdés, azt kérem
szíveskedjenek most megtenni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámolóról az alábbi határozatot hozta:

 84/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  2013.  évi  III.  negyedéves
költségvetési beszámolót elfogadja.

(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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2. Költségvetési előirányzat módosítás

Előadó: Marton László polgármester

Marton László  polgármester:  Elmondja,  a  költségvetési  előirányzat  módosítása  is  hasonlóan
megküldésre került. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
előirányzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

9/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetéséről szóló  1/2013. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)

3.  2014. évi költségvetési koncepció

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  A 2014. évi koncepció írásos anyaga mellékletben megküldésre
került.  Kérem, aki egyetért a 2014. évi költségvetési koncepcióval, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2014. évi koncepció elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

 

85/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

 (A 2014. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv részét
 képezi.)

 

4.  Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy  az  államháztartáson kívüli  forrás átadásáról és
átvételéről  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotását  magasabb  szintű  jogszabálynak  való
megfelelés indokolja és kötelezővé teszi. A törvényi rendelkezés értelmében tehát önkormányzati
rendeletben szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait,
melynek  keretében  –  az  alapítványi  pénzeszköz  átadás  és  átvétel  kivételével-  a  hatáskör  a
képviselő-testület hatásköréből átruházható. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondjam hogy amikor az önkormányzat valakit támogat, mint pl.
a polgárőrség, akkor erről szigorúan el  kell számolni. 100.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg
esetén  a  polgármester  dönt.  A benyújtott  elszámolást  a  polgármester  ellenőrzi,  hogy  jó-  e  a
beszámoló. 100.000,- Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a
polgármester a képviselő-testület  elé terjeszti.  A támogatási  megállapodást kell  kötni,  melyet a
képviselő-testület döntése alapján a polgármester írja alá.

3



Bolla Barnabás települési képviselő: A sportkörnek átadott összegről is el kell számolni?

Marton László polgármester: Elmondja, hogy tételesen december hónap után, január 31-ig kell
elszámolnia. Egy évben kb. 32 meccset játszanak, bírói dj, stb. merül fel. Kérem, aki elfogadja a
rendelet-tervezetet, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről az alábbi rendeletet alkotta:

 

10/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet

  az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

5. Vegyes ügyek

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy 2013. évben is közmeghallgatást kell tartani. A
közmeghallgatásra  2013.  november  26-  án  17  órakor  kerülne  sor. Kérem,  aki  egyetért  a
közmeghallgatás időpontjával, az szavazzon.

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

   86/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy  dönt,  hogy  a  2013.  évi  közmeghallgatását
Somlóvásárhelyen 2013. november 26. napon 17 órakor tartja,
melynek helye a Kultúrház. 
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert, hogy a település lakosságát értesítse
a közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Marton László polgármester: Elmondja, hogy pénteken Bujdos Péter alpolgármester nyitja meg
az  idősek  napját.  Rozner  Ferencné  részére  90.  születésnapja  alkalmából  szépkorúak  emléklap
kerülne átadásra.  Az EFI iroda megnyílt.  Bemutatkozó nap volt.  A program az első hónapban
szerdán 5 órakor lesz diabetikus előadás, illetve sütnek és főznek a jelenlévők, vér- és érrendszeri
problémákról lesz a másik héten, illetve a 3.héten az egészséges életmódról szólna az előadás. 1
hét szabad lenne,  ekkor nem lenne előadás,  majd ez folytatódna hasonlóan ezután is.  Az első
alkalommal  kb.  20  fő  vett  részt.  Jó  lenne,  ha  minél  többen  tudnának  eljönni.  Megfelelő
szakemberek irányítják ezeket a programokat. Jó ez program, mert ingyen van és helyben is lenne.
Az EFI irodában is lesznek fogadóórák, vérnyomás, stb. 

Sebestyén Géta települési képviselő:  Elmondja, hogy van most pályázati kiírás  fedett tetőre a
színpad fölé. Fix tető, és a színpad lenne mobil. 
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Marton László polgármester:  Elmondja, hogy mobil sátor lenne jobb. Leaderes pályázatba mi
már nem tudunk pályázni.

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

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző
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