
KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását (5. módosítás) az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal -folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

  2/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó
Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását  az  alábbiak
szerint hagyja jóvá: 

A Társulási Megállapodás 1.2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„1.2 A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.”

A Társulási Megállapodás 2. pontjának 2. sora helyébe az alábbi
sor lép:

„

 „
2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet
Fenntartó  Társulás  elnökét  értesítse  és  az  egységes  szerkezetű
Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő:  folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    3/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi
Ügyeletet  Fenntartó  Társulás  részére  ügyeleti  autó
vásárláshoz  241,-Ft  x  település  2013.  január  1.  napi
lakosságszám  szerint  (1219  fő)  hozzájárul  293.779,-Ft
összeggel.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
hozzájárulás utalásával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    4/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Devecseri Rendőrőrs
részére ingyenes használatba ad határozatlan időre 1 db
laptopot és 1 db asztali számítógépet.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
számítógépek átadásának lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott zárt
ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  mint  másodfokú
döntést hozó hatóság – Szabó Ilona (sz.: Ajkarendek, 1953. augusztus 19., an.: Erdősi
Margit) Noszlop, Arany J. u.10., tart.h.: Somlóvásárhely, Rákóczi u. 58. szám alatti
lakos  2014.  január  06-án   benyújtott  fellebbezését  megtárgyalta  és  az  elsőfokú
hatóság-  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport  Bizottság  22/2013./XII.16./ sz.
határozatában hozott - döntését helybenhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális-kulturális-oktatási és sport Bizottság
Elnökét – mint elsőfokú döntést hozó hatóságot – fenti döntés fellebbezővel történő
közlésére. 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Nevezett  a  kézhezvételtől  számított  harminc  napon  belül  jogszabálysértésre
hivatkozással  a  határozat  felülvizsgálatát  kérheti  a  Veszprémi  Közigazgatási  és
Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatóságnál négy
példányban  a  Veszprémi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bírósághoz  címezve  kell
benyújtani.

Indokolás

Szabó Ilona Noszlop, Arany J. u.10., tart.h.: Somlóvásárhely, Rákóczi u. 58. szám
alatti lakos szociális tűzifa juttatás iránti kérelmet nyújtott be. Nevezett kérelméhez
csatolta  jövedelmének  igazolására  szolgáló  dokumentumokat,  valamint  a
lakóingatlanban lakóhellyel rendelkezők lakcímet igazoló hatósági igazolványának
másolatát. 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  szociális  célú
tűzifa  juttatásáról  szóló  11/2013.  (XI.27.)  önkormányzati  rendelete  1-2.  §-ai  az
alábbiakat szabályozza: 

„1.§  (1)  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján Somlóvásárhely
Község  Önkormányzata  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő,
vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban
a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.



(3)  E  rendelet  hatálya  kiterjed  Somlóvásárhely  község  közigazgatási  területén
életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális
tűzifát  biztosít  annak  a  személynek,  aki  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
lakásfenntartási támogatásra jogosult,
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott
d) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család
e) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj  összegének 150 %-át, egyedül élő  esetén az öregségi nyugdíj
összegének 250 %-át.

(2) a)-d) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.
(3) Háztartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítására kerülhet
sor.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Amennyiben  egy  ingatlanról  több  kérelem  érkezik,  az  elbírálás  a  kérelem
beérkezésének sorrendjében történik.”

Szabó  Ilona  kérelmének  elbírálásáról  a  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport
Bizottság a 22/2013./XII.16./ sz. elutasító határozatával döntött.

A kérelem  elbírálásakor  megállapítást  nyert,  hogy  Szabó  Ilona  a  fenti  ellátások
egyikében sem részesül. A beadott kérelmek száma meghaladta a kiosztható tűzifa
mennyiségét, ezért előnyben részesültek, akik e rendelet 2.§. (1) bekezdésének a) –
d) pontjában foglalt ellátások valamelyikére jogosultak.

Szabó Ilona törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be.

A  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport  Bizottság  által  törvény  alapján  önálló
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása
a Ket. 107. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést
helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

A fellebbezési  eljárás  során  megállapítást  nyert,  hogy  az  elsőfokú  döntést  hozó
önkormányzati hatóság döntése jogszerű, ami Szabó Ilona szociális tűzifa juttatása
tárgyában hozott döntés helybenhagyását alapozza meg. 



A Ket.  105.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  fellebbezési  eljárás  során  hozott  döntést  a
fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság
útján közli.  Erre  figyelemmel hívta fel  a Képviselő-testület  a Szociális-kulturális-
oktatási és sport Bizottság Elnökét a döntésnek a fellebbezővel történő közlésére. 

A fellebbezés  lehetőségét  a  Ket.  100.  §  (1)  bekezdésének f.)  pontjában foglaltak
alapján zárta ki, amely szerint „a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben
hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye”. 

A határozat  bírósági  felülvizsgálatának  lehetősége  a  Ket.  107.  §  (3)  bekezdésén
alapul.

A fellebbezési eljárás a Ket. 33. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január
07. napján indult. 

Az ügyintézési határidő megállapítása tekintetében a Ket.  33.  § (4) bekezdésében
foglaltak az irányadóak, amely szerint, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe
tartozó ügyben harminc napon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte
utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz. 

Fentiek alapján az ügyintézési határidő megtartásra került.

Tárgyi ügyben hozott döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a
Ket. 107. § (1) bekezdése állapítja meg. 

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

6/2014.(I.30.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhelyi
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  2010.  október  27-én
megkötött  és  az  53/2010  (XI.04.)  Kt.  számú  határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és egy
új  megállapodás  elfogadását az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
együttműködési megállapodás aláírására.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  szabályzatát  vizsgálja
felül.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1./ 2014. január 31.
                  2./2014. január 31.

         3./ 2014. február 28.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 31.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

8/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  2013. évben az
átruházott hatáskörben a szociális ellátások ügyében
Marton László polgármester  által hozott döntésekről
szóló tájékoztatóját elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    9/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2013.  évben
Szociális-kulturális-oktatási  és  Sport  Bizottság
átruházott  hatáskörben  hozott  döntésekről  szóló
tájékoztatóját elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

   10/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  étkezési  térítési
díjakat 2014. március 01. naptól a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. 02.28.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

11/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  nem  adományoz  díszpolgári
címet,  illetve  díszoklevelet  néhai  Györgykovács  Ilona
részére.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

12/2014. (II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Somló-Marcalmente-
Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport  Közhasznú
Egyesületben  (8564  Ugod,  Petőfi  u.  15.)  a  tagságát  az
Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló
20.000  Ft-os  tagdíjat  elfogadja.  A  2014-2020  közötti
LEADER  programban  a  település  közigazgatási
területével továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER  Akciócsoport  Közhasznú  Egyesület
illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván tartozni.

A tagságban  történő  képviseletre,  az  ezzel  kapcsolatos
Nyilatkozat  aláírására,  esetleges  tisztség  vállalására,
betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

13/2014. (III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nem  alkot
rendeletet  a  települési  képviselők  tiszteletdíjának
megállapításáról.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    14/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  védőnői  éves
szöveges jelentésről 2013. évre vonatkozóan elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    15/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sportegyesület
2013.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

   16/2014. (III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi
Sportegyesületet  2014.  évben  850.000,-  Ft,  azaz
Nyolcszázötvenezer forinttal támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

17/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete  a
választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény
35.  §  (1),(2)  bekezdése  alapján  a  Helyi  Választási
Bizottság póttagjának megválasztja:
Fábián  Ferencné  8481  Somlóvásárhely,  Jenei  u.  8.
szám. alatti lakost.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

18/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  helyi
Szavazatszámláló  Bizottságba  tagként  Nagy  Anikót,
Fábián Jánosné, Szigetfi Tamarát, póttagként pedig Fekete
Daniellát, és Szabó Nikolettet megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. április 1.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    19/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somlójenő- Doba- Borszörcsök- Somlószőlős
településekkel együtt tájegységi értéktárat hoz létre. 
Az értéktár koordinálásával,  működtetésével megbízza a
Somlói-borút egyesületet.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  ezzel  kapcsolatos
intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

20/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község Képviselő-testülete  A Magyar
Kármentő  Alapból  a  károsultak  részére  megítélt
támogatási összeg,  valamint  a közösségi célú, fejlesztési
támogatásokra  megítélt  összeg  felhasználásáról  szóló
szakmai beszámolót elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április  30-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

21/2014.(IV.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi  beszámolóját
elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

22/2014. (IV. 30.) önkormányzati határozat
Somlóvásárhely  település  önkormányzatának
Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  Rákóczi
Szövetséget     10.000,-Ft-tal, azaz Tízezer forinttal
támogatja.  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a
polgármestert  a  támogatási  megállapodás
megkötésére és a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. május 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

23/2014. (IV.30 .) önkormányzati határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Polgárőr  Egyesületet  által
elkészített  Somlóvásárhely település bűnmegelőzési
koncepcióját elfogadja, azzal egyetért.     

( A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. május 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

24/2014. (IV. 30.) önkormányzati határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Somlóvásárhelyi
Polgárőr  Egyesületet  250.000,-Ft-tal,  azaz
Kettőszázezer    forinttal  támogatja.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert
támogatási  megállapodás  megkötésére  és  a
támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. május 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

25/2014.(IV.30.) Kt. sz. határozat

1./Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Somlói  Borút  Egyesület  által
működtetett  tájegységi  értéktár  működéséhez
210.000 Ft-tal hozzájárul.

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a
hozzájárulás utalásával.

            Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. május 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

26/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az átfogó értékelést  a helyi önkormányzat
2013.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról elfogadja.

(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

    

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

 
A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. május 30.
 

 
Szlottáné Turi Edina
      jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

27/2014. (V.29.) Kt. sz. határozat
1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. június 1-
től a 2013. szeptember 26-án a GYRUS Háziorvosi

és Munkaegészségügyi Bt-vel, (székhelye: 8409
Úrkút, Május 1. tér 7., Cg: 19-06-501324, adószám:
27240041-1-19) képviseletében Dr. Dóczy Mariann

Eszter szül: Devecser, 1948.02.12. an: Galambos
Mária)  háziorvossal a Somlóvásárhely-Somlójenő
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az

iskola-óvoda egészségügyi feladatok ellátására
kötött megbízási szerződés 2. pontját módosítja

aszerint, hogy a feladat ellátásáért napi 30.000 Ft
díjazás illeti meg a megbízottat.

A megállapodás egyéb pontjai nem változnak. 

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy 2014.  június  1-től  a  2013.
szeptember  26-án  a  VÁGI  ÉS  TÁRSA  Bt-vel
(székhelye: 8477 TÜSKEVÁR, Rózsa u. 11. Cg: 19-
06-503002  adószám:  27258756-1-19  képviseletében
Dr.  Vági  Andrea  szül:  Budapest,  1962.06.25.  an:
Bencze  Sára)  háziorvossal  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak,
illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi  feladatok
ellátására  kötött  megbízási  szerződés  2.  pontját
módosítja  aszerint,  hogy  a  feladat  ellátásáért  napi
24.000 Ft díjazás illeti meg a megbízottat. 
A megállapodás egyéb pontjai nem változnak. 

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
módosított megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 30.

kmf.
 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.



A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. május 30.
 

Szlottáné Turi Edina
  

jegyző

 
KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

28/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselő-
testülete  a  belső  ellenőrzési  jelentésben  foglaltakkal
egyetért, azt elfogadja.
2./  A Képviselő-testület  a  polgármester  és  a  jegyző
részére tett javaslatot jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

 
 Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

 
A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. május 30.
 

 
Szlottáné Turi Edina
      jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

29/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Polgárőr  Egyesület
polgárőreinek   25  db  mellényt  vásárol  168.339  Ft
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. május 30.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 

 

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

30/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Önköltség-számítási  Szabályzatát  a  határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja Marton László polgármestert,
hogy  a  szabályzat  nyilvánosságra  hozataláról,  annak  az
érintettek  számára  való  megismertetéséről  azonnali
hatállyal gondoskodjon. 
Az Önköltség-számítási szabályzat a határozat mellékletét
képezi.

Felelős: Marton László polgármester
Határidő: A határozat elfogadását követően azonnal

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. július 17.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

31/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
Hivatal,  közérdekű  adatok  közzétételének  és  a
megismerésükre,  igénylésükre  irányuló  igények
teljesítésének  rendjéről  szóló  szabályzatát  –  az
előterjesztettek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző 

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. július 17.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

32/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  Somlóvásárhely  település  vízkár  elhárítási
tervének  elkészítésével  a  Varsás  Környezetvédelmi  és
Szolgáltató Bt.-t (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.)
75.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében bízza meg.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a
további egyeztetésre, és a döntésnek megfelelő szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: A vízkár  elhárítási  terv  megrendelésére:
2014. július 31. 
A  vízkár  elhárítási  terv  elfogadására:  2014.
szeptember 30.

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. július 17.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

33/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy az Óvoda energetikai pályázata ügyében eljárjon.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. július 17.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 16-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

34/2014.(VII.16.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  vörösiszap-katasztrófában
károsult  somlóvásárhelyi  lakók  számára  felajánlott
169.604,-  Ft támogatást nem fogadja el.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete javasolja a fenti összeget a másik két vörösiszap
katasztrófában érintett  település javára felajánlani.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

 
 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
 

A kivonat hiteléül: 
 

Somlóvásárhely, 2014. július 17.
 

 
Szlottáné Turi Edina

  
jegyző

 

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

36/2014.(VIII.19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a KEOP-2014-4.10.0/N
kódszámú,  „Fotovoltaikus  rendszerek  kialakítása”  című
pályázati  konstrukcióra  pályázatot  kíván  benyújtani
Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  energetikai
korszerűsítésére (8481  Somlóvásárhely,  Sport  utca  1.
430/2 hrsz).

A pályázattal megegyezően:

 a  tervezett  beruházás  teljes  beruházási  költsége:
22 339 300 Ft

 a  tervezett  beruházásnak  a  támogatás  szempontjából
elismerhető  bekerülési  költsége  (elszámolható  költsége):
22 339 300 Ft

 az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai
(saját forrás): 0 Ft 

 a KEOP forrásból származó támogatás igényelt  összege:
22 339 300 Ft

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. augusztus 21.

Szlottáné Turi Edina
  

jegyző
 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

37/2014.(VIII.19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  Helyi
Választási  Bizottságba  tagként  Borbély  Csaba  Ferencné
(8481 Somlóvásárhely,  Viola u. 2.),  Késmárkyné Rozner
Veronikát (8481 Somlóvásárhely, Arany J. u. 16.) , Szabó
Imrét  (8481  Somlóvásárhely,  Sport  u.  16.)  ,  Jakab
Gyulánét (8481 Somlóvásárhely, Nefelejcs u. 5.), Bernáth
Zsófiát  (8481 Somlóvásárhely,  Ibolya u. 1.) ,  póttagként
Berzsák Krisztinát (8481 Somlóvásárhely, Viola u. 1.), és
Fábián  Ferencnét  (8481  Somlóvásárhely,  Jenei  u.  8.)
megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. augusztus 31.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. augusztus 21.

Szlottáné Turi Edina
  

jegyző

 



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

38/2014.(VIII.19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  képviselő-testülete  az
önkormányzati vagyonról készült kimutatást az Mötv. 133.
§  (2)  bekezdése  alapján  megtárgyalta,  és  az  abban
foglaltakat elfogadja.

Felelős: Marton László polgármester
Határidő: azonnal

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. augusztus 21.

Szlottáné Turi Edina

jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

39/2014.(VIII.19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „7/2014. (I. 31.) BM  rendelet a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról „ szóló  1.§
(2)  bek.  a)  pontja  alapján  a  működőképességet  szolgáló
támogatáshoz  benyújtja  pályázatát.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályázat  benyújtására  a  szükséges  nyilatkozatok
megtételére, aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. augusztus 21.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

40/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi első féléves költségvetési
beszámolóját elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

41/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a 2014. évi  első féléves  költségvetési
beszámolót elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

42/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  határozat  melléklete  szerint  elfogadja  a
Bakonykarszt  Zrt.  által  üzemeltetett  víziközmű-
rendszerek,  a  ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és
–tisztítás  vagyonelemeinek  2015-2029.  évek  közötti
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.  

Megbízza  a  Bakonykarszt  Zrt.-t  azzal,  hogy  a  gördülő
fejlesztési  tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási  Hivatalhoz  2014.  szeptember  15-ig
jóváhagyásra nyújtsa be.

Felelős: Marton László polgármester
  BAKONYKARSZT  Zrt vezérigazgatója   

            Határidő: 2014. szeptember 15.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

43/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  támogatja  a  településrendezési  terv
módosítását,  amelyből  a  postázási  és  irodai  költségeket
vállalja.  Somlóvásárhely  -  Somló  Hotel  környezetének
településrendezési tervének módosítására kötött szerződés
7.  pontja  alapján  a  fejlesztőt,  tehát  a  Tornai  Pincészetet
Kft.-t ( 8460 Devecser, Vasút u. 29.) terheli a tervezési díj
kifizetése. 

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos 

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

44/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  következő  határozatot  hozza  a  partnerségi
egyeztetés megállapításáról.

 
A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökrõl,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekrõl  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.
rendelete 29. §. -a felhatalmazást ad az Önkormányzatnak,
hogy  a  településrendezési  eszközök  módosítása  során
megállapítsa a teljes körű nyilvánosság biztosítását.

Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  partnerek)
tájékoztatásának módját és eszközeit,

A  településrendezési  eszközök  módosítása  során  az
Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: 

 Módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai
 Lakosság

A tájékoztatás módja és eszközei: 
I. a település honlapján

II. A módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai közvetlen 
megkeresése postai úton a bejegyzett székhelyen / címen 
történik.

III. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon zajlik
- az Önkormányzat hirdetőtábláján

A  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,
nyilvántartásának módja:

Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az
Önkormányzat az előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig
várja  írásbeli  formában  a  székhelyére  vagy elektronikus
úton. 

Amennyiben a partner a megállapított határidőn belül véleményt
ad,  észrevételt  tesz  vagy  nyilatkozik  arról,  hogy  az
eljárásban  részt  kíván  venni,  úgy  az  eljárás  későbbi
szakaszaiban  is  meg  kell  keresni.  A  lakosságot
nyilatkozatától függetlenül – a többi partnertől eltérően - a
helyben szokásos módon minden tervezési fázisba be kell
vonni.

A  javaslatokat,  s  véleményeket  a  helyben  szokásos  módon
iktatni  kell  (az elérhetőséggel  együtt),  amiket a tervezés
során  az  Önkormányzat,  illetve  a  megbízott  tervező
értékel. 



A véleményezési szakaszban elektronikus úton vagy postai úton
értesíti  az  Önkormányzat  a  partnereket  a  tervezési
dokumentáció  elkészültét  követően,  hogy  tegyék  meg
véleményüket.  A lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,
hirdetőtábláján kerül kiértesítésre. A partnerek a tervezési
dokumentációt áttanulmányozhatják:

I. az Önkormányzat  a meghatározott irodájában.
A  vélemény  kifogást  emelő  megállapításait  jogszabályi

hivatkozással  vagy  részletes  szakmai  indoklással  vagy
közösségi érdekkel kell igazolni.

Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának
módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

Az  önkormányzat  a  közösségi  érdekekre  figyelemmel  –  a
jogszabályban  meghatározott  egyeztetésen  túl  –  további
egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a vélemények
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
I. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

A  véleményezést  követően  a  partnerek  el  nem  fogadott
javaslatait,  véleményeit  képviselő-testület  tárgyalja,
amelyek  elfogadásáról  vagy  el  nem  fogadásáról  a
képviselő-testület dönt.

A  véleményezési  szakasz  lezárulásával  a  tervezési
dokumentációt  ismertetni  kell  a  partnerekkel,  melyről
értesítést kell küldeni. A dokumentáció elérhető 

I. az Önkormányzat meghatározott irodájában.
II. a település honlapján.

Az  elfogadott  településrendezési  eszközök  nyilvánosságát,
lakossági közzétételt az Önkormányzat biztosítja 
a. az Önkormányzat meghatározott irodájában
b. a település honlapján
az  elfogadást  követő  15.  napon  belül.  Az  elfogadásról  az
Önkormányzat értesítést küld a partnereknek.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

45/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  helyi
Szavazatszámláló  Bizottságba  póttagként  Vincze
Nikolettát és  Kocsiné Kőröshegyi Ildikót megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. szeptember 12.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

46/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  csatlakozik a  hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdeni  kívánó fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.  évi
fordulójához,  ennek  érdekében  a  csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló
Csatlakozási  Nyilatkozatot   megküldi  a  Emberi
Erőforrás  Támogatáskezelő  1054  Budapest,  Báthory
utca 10. postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  Bursa
Hungarica  Elektronikus  Pályázatkezelési  és
Együttműködési  Rendszert  (a  továbbiakban:  EPER-
Bursa  rendszer)   használja  a  pályázatok
lebonyolításához.   

A  képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint
kiírja  az „A” és „B” típusú pályázatot. A pályázatok
benyújtási határideje: 2014. november 7. 

A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  nyilatkozat  aláírására  és  intézkedés
megtételére.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő:    2014. október 1.
Felelős: Marton László polgármester

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

47/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete  A
választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény
35.  §  (1),(2)  bekezdése  alapján  a  Helyi  Választási
Bizottság póttagjának megválasztja:
Farkas  Sándornét  8481 Somlóvásárhely,  Bercsényi  u.
26. szám alatti lakost.
Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. szeptember 12.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

48/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely Község Képviselő-testülete  úgy dönt,
hogy  a  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  és
konyha  szennyvíz  elvezetésének  megoldása  érdekében
biológiai szennyvíztisztító eszközt vásárol 2.450.000,- FT,
azaz  Kettőmillió-  négyszázötvenezer  forint  +  ÁFA
értékben. 

2.  Somlóvásárhely Község Képviselő-testülete  úgy dönt,
hogy a beruházás érdekében szerződést köt a BIO SZEP
KFT-vel  3176  Hollókő,  Kossuth  u.  73.  (adószáma
13754211-2-12, képviselő Forstner Antal).

3.  Somlóvásárhely Község Képviselő-testülete  úgy dönt,
hogy  megbízza  a  polgármestert  a  vállalkozóval  történő
szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. folyamatos, 
                       3. 2014. szeptember 30.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 
 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 11.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

49/2014.(IX.17.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2014. szeptember 14-én tetőző,
de addig is folyamatos természeti erők által okozott károk
helyreállításának  támogatására  az  önkormányzat
tulajdonában lévő hegyi utak helyreállítási  munkálatainak
fedezetére  a  9/2011.  (II.15.)  Korm.  rendelet   2/A §.  (1)
bekezdés b) pontja alapján vis maior támogatást igényel.
2. A helyreállítással érintett ingatlanok: 1704, 998, 1010 és
az 1356 hrsz-ú utak, valamint az 1450 hrsz-ú vizesárok.
3.  A  károk  helyreállításának  (költségvetés  alapján)
tervezett összköltsége 1.250.000-Ft, amelynek fedezetét az
önkormányzat részben tudja biztosítani.
4.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete nyilatkozik arról,  hogy a káreseménnyel  érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
5.  A  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
6. A károsodott  utak közlekedési célt szolgálnak.
7. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi
költségvetéséről  szóló  2/2014(II.14.)  rendeletében
biztosítja.
8.  Az  Önkormányzat  a  károsodott  épületet  a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel állítja helyre.
9.  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
igénybejelentés benyújtására és a helyreállítási munkákhoz
a szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 21.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 
A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2014. szeptember 18.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

50/2014.(IX.17.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete hozzájárul  a GEMARA-SK Vidékfejlesztési
Egyesület  (8542  Vaszar,  Fő  utca  27.  )  projekt
keretében  tervezett  jelzett  gyalogtúra  útvonalak
megvalósításához és felújításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
további  egyeztetésre,  és  a  döntésnek  megfelelő
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. szeptember 18.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

51/2014.(IX.17.) Kt. sz. határozat

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  megismerte
Somlóvásárhely  települését  érintő  közösségi  közlekedési
fejlesztési  elképzeléseket,  azokkal  egyetért,  a  projekt
megvalósítását támogatja.
2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges szerződések benyújtására és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. szeptember 18.

Szlottáné Turi Edina
          jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 03-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

52/2014.(X.03.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú
tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő
támogatásáról  szóló  46/2014.  (IX.  25.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: R.) alapján igényét benyújtja 156 erdei m3

kemény lombos fafajta mennyiségre. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 156
m3 mennyiségű  tűzifa  vásárlásához  a  R.   3.  §  (2)
bekezdése  szerint  1000,-  Ft/erdei  m3 +ÁFA,  azaz
198.120,-  Ft  önrészt   biztosít,  és  vállalja  a  tűzifa
szállításából származó költségeket az önkormányzat 2014.
évi  költségvetésében   a  szociális  ellátások  előirányzatai
közötti  átcsoportosítás terhére.
A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  a  szociális  célú
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

A Képviselő-testület   felhatalmazza  a  polgármestert  az
igény  bejelentés  benyújtására  és  aláírására,  valamint  a
tűzifa felhasználásával kapcsolatos ügyek intézésére. 

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 6.

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. október 06.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 03-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

53/2014.(X.03.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi   LVII.
törvény 44/C. § alapján – figyelemmel a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási  tevékenység  részletes  szabályairól  szóló
455/2013.(XI.29.)  Korm.rendeletre   –  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére   a
közszolgáltató kiválasztása céljából  pályázatot hirdet.
A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

(A pályázati felhívás  a határozat mellékletét képezi.)

Felelős:  polgármester
Határidő: folyamatos

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. október 06.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 03-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

54/2014.(X.03.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete   azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:   jegyző
Határidő: folyamatos

Marton László sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester       jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. október 06.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző


