
KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  1/2015. (I.12.) Kt. sz. határozat 

1./  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.
2./  Indokolás:  A Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló
közszolgáltatásról  szóló  –  önkormányzati  rendelet-
tervezethez véleményezését még nem küldte meg, és addig
az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem tudja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:   jegyző
Határidő: 2015. január 13.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 2/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetértési  jogát  fejezi  ki  és  javasolja
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésről  szóló  önkormányzati  rendeletet
az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak  szerint  alkossa
meg.

 Felelős:  polgármester
 Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

3/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  mezőőri  feladatok  ellátására  vonatkozóan  2015.
május 01. napjával mezei őrszolgálatot hoz létre.
2.  a  község  közigazgatási  területén  a  mezei  őrszolgálati
feladatok ellátását  1  fő  mezőőr  foglalkoztatásával  kívánja
biztosítani.
3.  a  mezőőri  szolgálat  működéshez  nem  kíván  a
földhasználóktól  mezőőri  járulékot  szedni,  a  szolgálat
működési  költségeit  az  önkormányzat  viseli  beépítve  a
2015. évi költségvetésébe.
4.   törzskönyvi  nyilvántartásba  kéri  a  zöldterület-kezelés
kormányzati funkció felvételét.
5. a mezei őrszolgálat 2015. május 1. nappal hatályba lépő
szolgálati szabályzatát elfogadja.
6. a mezei őrszolgálat által őrizendő terület nagysága : 1746
ha
7.  felkéri  a  polgármestert  a  mezőőri  álláspályázat
meghirdetésére
8.  felkéri  a  jegyzőt  a  nyilvántartásba  vételi  eljárás
megindítására
9.  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  illetékes
rendvédelmi szervvel együttműködési  megállapodást  írjon
alá.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

4/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy  a  689  hrsz-ú  ingatlanát  2015.
január 01-től továbbra is bérbeadja Horváth Tiborné egyéni
vállalkozónak.
2.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés
megkötésre és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

5/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhelyi  Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal a
2014.  január  31-én  megkötött  és  a  6/2014.  (I.30.)  sz.
számú  határozatával  jóváhagyott  együttműködési
megállapodást  felülvizsgálta,  és  a  megállapodás
módosítását az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak
szerint jóváhagyja.

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

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő:  2015. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

6/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester, jegyzőkönyv

Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. január 13.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

8/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2015.  évi  működéséhez  2014.  január  1-jei
lakosságszám arányosan hozzájárul.
2. A hozzájárulás összege 1.812.000 Ft/év 1208 fő
lakossal  számolva,  amelyet  tárgyév  június  30-ig
átutal  a   Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
Hivatal számlájára.

Határidő: 2015. június 30.
              Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  9/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat 

1./  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.
2./  Indokolás:  A Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló
közszolgáltatásról  szóló  –  önkormányzati  rendelet-
tervezethez véleményezését még nem küldte meg, és addig
az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem tudja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:   jegyző
Határidő: 2015. február 12.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester             jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

    Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

10/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2.  A felhívás  a  mulasztásos  törvénysértés  megszüntetésére
irányult a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4)
bekezdés c) pontja alapján.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a rendeletet
a megadott határidőig megalkotja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 11.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

11/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a  polgármester előterjesztése alapján jóváhagyja a
2015. évi  szabadságának ütemezését.
2.  A szabadságot  az ütemezésben foglaltaknak megfelelően
kell kiadni, valamint igénybe venni.
3. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak
előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően  legkésőbb  tizenöt  nappal  megtett  előzetes
bejelentést követően veheti igénybe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1: 2015. február 28.

2-4: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

12/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy a  védőnői éves szöveges jelentést
2014. évre vonatkozóan elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

13/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt,  hogy Bolla Barnabás alpolgármestert a polgármester
illetményének megállapításáról a döntéshozatalából kizárja. 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

14/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzata a 63/2014.(X.22.)
számú határozatát akként módosítja, hogy Bolla Barnabás
társadalmi megbízatású alpolgármester  tiszteletdíját  2015.
február  01-től  bruttó   50.000,-  Ft  -ban,  költségtérítését
15.705,-  Ft-ban  állapítja  meg az  alpolgármester  írásbeli
nyilatkozata alapján.

Felelős:  Marton Zsolt polgármester

Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

15/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a települési
ügysegédi feladatok ellátására a Somlóvásárhelyi Kultúrház
házasságkötő termét jelöli ki. 
2.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  települési  ügysegédi
feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal.

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 28.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. február 12.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

16/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §. (1) bekezdés
b) alapján étkeztetést biztosít.
2. A szolgáltatás célja, hogy a településen élő, szociálisan
rászoruló igénylőknek segítséget tudjon nyújtani. 
Az  ellátás  elsődleges  feladata,  hogy  a  rászorultság
mértékétől  függően  saját  otthonukban,
lakókörnyezetükben  kapjanak  segítséget  a  rászorulók,
fenntartva ezzel önálló életvitelüket. 
3.  Az  Önkormányzat  ezen  feladata  során  napi  egyszeri
meleg  ételt  biztosít,  a  Somlóvásárhelyen  állandó
lakcímmel rendelkező szociálisan rászorulók részére.
4.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  működési
engedély beadására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

17/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92/B.  §.  (1)
bekezdés  c)  pontja  alapján  szociális  étkeztetés  szakmai
programját jóváhagyja.
(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

18/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  szociális  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági  nyillvántartásáról  és  ellenőrzéséről  szóló
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.6 pontja
alapján  ellátási  szerződést  köt  a  mellékelt  árajánlat
alapján:
-  a  Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és
Feladatellátó Társulással (Óvoda Konyha Somlóvásárhely,
Sport u. 1.) 2015. június 1. napjától.
- Kocsy Miklós (Resti Vendéglő) 8460 Devecser, Vasút u.
15. szám alatti egyéni vállalkozóval 2015. július 1. napjától.
2.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2015. március 20.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

19/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és
Feladatellátó  Társulás  által  fentartott  melegkonyha
gyermekétkeztetésre  vonatkozó  nyersanyag  normáit  a
mellékelt javaslat alapján elfogadja.
2.  A Képviselő-testület  elfogadja   a  gyermekétkeztetésre
vonatkozó  rendelet-tervezetet.
3.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére, és aláírására.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

(A javaslat  a határozat mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

20/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2. A felhívás a 8/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet  4. §
(2) és (3) törvénysértő bekezdéseinek megszüntetésére irányult
a   Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 33. §-a alapján.
3.  A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal,  hogy  a
jogszabályoknak  megfelelő  rendeletet  a  megadott  határidőig
megalkotja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 23.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

21/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete,  mint  a  11-26569-1-002-00-04  MEKH  kóddal
rendelkező 28.  sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
2016-2030.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Terv
készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény 11.  §  (2)  bekezdése szerinti  Gördülő Fejlesztési
Tervvel  kapcsolatos  kötelezettségek  végrehajtása
érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert  arra,  hogy  hatalmazza  meg  a
BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el
és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
által  megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje
az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

22/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete,  mint  a  11-26569-1-002-00-04 MEKH  kóddal
rendelkező  28. sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére  vonatkozó
napirendi pontot.

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény  78.§  (1)  bekezdése  szerinti  vagyonértékelési
kötelezettség  teljesítése  érdekében,  továbbá,  hogy  a
24/2013.  (V.29.)  NFM  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése
szerint  a  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  területén
egységes  elvek  alapján,  egységes  vagyonértékelés
készüljön,  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét
képező,  a  vagyonértékeléssel  kapcsolatos  jogokat  és
kötelezettségeket  tartalmazó  Együttműködési
megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2015.03.31.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

23/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Somló  Hotel  környezete
Településrendezési  Eszközeinek  módosítása  során
beérkezett  államigazgatási  véleményeket  a  mellékelt
táblázat és a lefolytatott egyeztetések szerint elfogadja, azt
a  tervében  a  mellékeltek  szerint  átvezeti,  s  a  terv
véleményezését lezárja.

Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz
tervezetét,  az  eljárás  során  beérkezett  valamennyi
véleménnyel,  és  a  véleményezési  szakaszban keletkezett
dokumentumokkal  együtt  az  Állami  Főépítésznek  végső
szakmai véleményezésre küldje meg. 

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

24/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Sport  Egyesület  2014.  évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

25/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Polgárőrség 2014.  évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

26/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Rákóczi  Szövetség  2014.  évi  programjára
pályázati  úton  elnyert,  támogatási  szerződés  alapján
nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített  pénzügyi  és
szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

27/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somló és Környéke Borút Egyesület  2014. évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

28/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a vízkár elhárítási tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 09-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

29/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy a beadott pályázatok közül Németh Gábor somlóvásárhelyi
lakos  pályázatát  részesíti  előnyben.  A  mezzőőri  munkakör
betöltésére 2015. május 1. napjától kerül sor.
A képviselő-testület  felkéri a polgármestert a munkaviszonnyal
kapcsolatos dokumentumok elkészítésére.

Határidő:  2015. május 1.
Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző
              Marton Zsolt polgármester
 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 13-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  30/2015. (IV.13.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett  “ települési
önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési támogatására ” kiírt pályázaton részt vesz.
2./  A  támogatás  kizárólag  a  települési  támogatások
kifizetésére fordítható.
3./  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42
önkormányzati információs rendszeren, valamint az egyéb
benyújtandó  dokumentumokat  az  e-Adat  rendszeren
kersztül, valamint papír alapon is be kell nyújtani.
4./  A  pályázat  benyújtásának  határideje  2015.04.15  és
2015.08.15. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal
nyújthat be támogatásra pályázatot.
5./  A  Képviselő-testület  felhatalmazást  ad  a
polgármesternek  a  pályázat  benyújtására  és  felkéri  a
jegyzőt  az  ezzel  kapcsolatos  adminisztratív  feladatok
ellátására.

Határidő: 2015.04.15, 2015.08.15.
Felelős: polgármester, jegyző
 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. április 14.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 13-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  31/2015. (IV.13.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pert indít az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra
és  –  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások  részletes
feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján
az új játszótér építésére a 9.266.321,- Ft támogatási összeg
visszavonása miatt.
2./  A képviselő-testület  a  perben  való  képviselettel  dr.
Vándor Csaba ( 9021 Győr, Munkácsy M. u. 12. Fszt. 1. )
ügyvédet bízza meg.
3./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
szükséges szerződések aláírására.

Felelős: polgármestert
Határidő: azonnal
 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. április 14.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 13-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  32/2015. (IV.13.) Kt. sz. határozat

1.  A  Képviselő-testület  Somlóvásárhely  község  Helyi  Építési
Szabályzatáról,  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  többször  módosított
4/2010.(IX.17.) rendeletének a  „8. számú főút Herend-Jánosháza közötti
szakasz 2 x 2 forgalmi sávra történő bővítéséhez és a meglévő út 115 KN
teherbírású  burkolat  megerősítéséhez  kapcsolódóan  a  szükséges
átvezetések, valamint a 8. számú főúthoz kapcsolódó módosítási igények”
tárgyában  3   jogosultsággal  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  részére
ajánlattételi felhívást küld.

2.  A  Képviselő-testület   bruttó  100.000,-  Ft  összeget  a  2015.  évi
költségvetésében szerepeltetett saját forrásból biztosít a HÉSZ módosítás
egyéb  költségeihez.  A  módosítás  költségeit  a  Nemzeti  Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.  viseli az általa, és az önkormányzat által  kötött  tervezési
szerződésben foglalt összeg szerint.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

                    

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. április 14.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 13-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  33/2015. (IV.13.) Kt. sz. határozat

1. A Képviselő-testület Somlóvásárhely község Helyi Építési Szabályzatáról,
és  Szabályozási  Tervéről  szóló  többször  módosított  4/2010.(IX.17.)
rendeletének   „8.  számú  főút  Herend-Jánosháza  közötti  szakasz  2  x  2
forgalmi  sávra  történő  bővítéséhez  és  a  meglévő  út  115  KN  teherbírású
burkolat megerősítéséhez kapcsolódóan a szükséges átvezetések, valamint a
8.  számú  főúthoz  kapcsolódó  módosítási  igények” tárgyában  kiírandó
ajánlattételi felhívást jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület Somlóvásárhely község Helyi Építési Szabályzatáról,
és  Szabályozási  Tervéről  szóló  többször  módosított  4/2010.(IX.17.)
rendeletének  „8.  számú  főút  Herend-Jánosháza  közötti  szakasz  2  x  2
forgalmi  sávra  történő  bővítéséhez  és  a  meglévő  út  115  KN  teherbírású
burkolat megerősítéséhez kapcsolódóan a szükséges átvezetések, valamint a
8. számú főúthoz kapcsolódó módosítási igények” tárgyában az ajánlattételi
felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldi meg:

 Kész Tervező Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 26.)
 Kovács Beáta Ev. (1103 Budapest, Óhegy u. 18. 1/7.)
 Völgyzugony Műhely Kft. (1014 Budapest, Káplár u. 7.)

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás
megküldésére.

( az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi)

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. április 14.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 13-án tartott közös testületi ülésének
jegyzőkönyvéből

 34/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi
költségvetési  beszámolóját  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal  elfogadja és  kötelezettséget  vállal  a  zárszámadási
rendelet megalkotására.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: jegyző

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 35/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el.

NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása Marton Zsolt polgármester

2./ 2014-es zárszámadás elfogadása Marton Zsolt polgármester

3./  SZMSZ módosítása Marton Zsolt polgármester

4./ Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló Marton Zsolt polgármester
gazdasági programja

5./ Polgárőrség támogatása Marton Zsolt polgármester

6./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat Marton Zsolt polgármester
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról

7./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása Marton Zsolt polgármester

8./ Szociális étkezés biztosítása ügyében Marton Zsolt polgármester
szakmai program elfogadása 

9./ 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása Marton Zsolt polgármester

10./Vegyes ügyek Marton Zsolt polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 36/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  42.  §  4.  pontja  és  116.  §-a  alapján
Somlóvásárhely Község 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó
gazdasági  programját  megtárgyalta  és  jelen  határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Marton Zsolt polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 37/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Szabó László települési képviselőt a Polgárőrség
támogatása ügyében a döntéshozatalából kizárja. 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 38/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Polgárőr
Egyesületet  250.000,-Ft-tal,  azaz  Kettőszáz-ötven  ezer
forinttal  támogatja  működésének  javítása  érdekében.  A
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert
támogatási  szerződés  megkötésére,  és  a  támogatás
utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 39/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az átfogó értékelést a helyi önkormányzat 2014.
évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 40/2015. (IV. 30.) Kt. sz. 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

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 41/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92/B.  §.  (1)
bekezdés c) pontja alapján az ajánlás szerinti átdolgozott
szociális étkeztetés szakmai programját jóváhagyja.
(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 42/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy  a  3  beadott  árajánlat  közül  a
Völgyzugoly  Kft. árajánlatát  fogadja  el  2.600.000,-  Ft+
ÁFA,  összesen  3.365.500,-  Ft  összegben,  amelyből
50.000,-  Ft+  ÁFA,  azaz  összesen  63.500,-  Ft-ot  az
önkormányzat egyéb módosítási igények elkészítése miatt
saját forrásból kíván kiegyenlíteni. 
2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 43/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy, dönt, hogy 20.000,- Ft,azaz Húszezer forint
összeggel támogatja Bóna Sándor gyógyulást.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a 20.000,- Ft összeget a
megadott számlaszámra utalására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 15.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 44/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  31/2015.  (IV.13.)  Kt.  sz.
határozatát  visszavonja,  és  felhatalmazza  dr.  Vándor
Csaba  (  9021  Győr,  Munkácsy  M.  u.  12.  fszt.  1.  )
ügyvédet,  hogy  a  keresetlevél  visszavonását
kezdeményezze a bíróságon.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  30.000,-  Ft-ot  a
megadott számlaszámra utaljon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 45/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Belügyminiszter  által  külön
pályázat  és  kérelem  benyújtása  nélküli  vissza  nem
térítendő  költségvetési  támogatásról  szóló  BMÖGF/87-
23/2015. számú Támogatói Okiratot elfogadja.

2./  Az önkormányzatok működőképességének megőrzése
érdekében a  költségvetési  támogatás  biztosításáról  szóló
1225/2015.  (IV.20.)  Korm.  határozat  alapján 9.266.000,-
Ft  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesült  az
önkormányzat. 

3./  A támogatást  az  önkormányzat  működőképességének
megőrzése érdekében használhatja fel.

4./ A támogatással az önkormányzat az éves költsévetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el a Magyar
Államkincstár felé.

5./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy működőképességének megőrzése
érdekében a 9.266.321,- Ft összeget visszafizeti az MVH
10032000-00287560-00000141  számú  EMVA beszedési
lebonyolítási  számlájára,  amelyből  9.266.000,-  Ft  -ot  a
támogatói okirat terhére, 321,- Ft-ot saját költségvetésének
terhére fizet ki. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 46/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi munkakör betöltésére
az állást ismételten meghirdeti közigállás.hu weboldalon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 47/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhely  432 hrsz-ú
ingatlanját  felújítja  450.000,- Ft  összegben  a  2015.  évi
költségvetése terhére.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  munkálatok
megrendelésére és elvégeztetésére, eszközök beszerzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 04.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  48/2015.(V.27.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a  nemzetgazdasági
miniszter  a  belügyminiszterrel  és  az  emberi  erőforrások
miniszterével  közösen  meghirdetett   Magyarország  2015.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  3.
melléklet  II.  9.  pont  szerinti  a  gyermekétkeztetés  feltételeit
javító fejlesztések támogatására.  

2. Célterület megnevezése: 
a)  Óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha  bővítése,
fejlesztése.

3. Az Óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha bővítése,
fejlesztése  összköltsége kb.  21.451.098 Ft,  melyhez  az
önkormányzat  20.378.542 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
1.072.556 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren,  valamint  az  egyéb  benyújtandó
dokumentumokat az e-Adat rendszeren kersztül, valamint papír
alapon is be kell nyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje 2015.05.29.

6.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 29.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 28.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  49/2015.(V.27.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel  közösen  meghirdetett  Magyarország  2015.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  3.
melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására.  

2. Célterület megnevezése: 
a)  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  hivatalának
fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

3.  Az  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  hivatalának
fejlesztése,  felújítása  összköltsége 29.928.509 Ft,  melyhez  az
önkormányzat 28.432.084 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
1.496.425 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A  belterületi  utak  felújítás  összköltsége  13.001.989  Ft,
melyhez az önkormányzat 11.051.692 Ft  pályázati  támogatást
igényel és 1.950.297 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

5.  A pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren,  valamint  az  egyéb  benyújtandó
dokumentumokat az e-Adat rendszeren kersztül, valamint papír
alapon is be kell nyújtani.

6. A pályázat benyújtásának határideje 2015.06.09.

7.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 9.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2015. május 28.

  Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  50/2015.(V.27.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete  Somlóvásárhely
Község  Önkormányzatának  Közbeszerzési  Szabályzatát
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A  Közbeszerzési  Szabályzat  az  előterjesztés  mellékletét
képezi.)

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2015. május 28.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  51/2015.(V.27.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat,
mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2015. május 28.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  52/2015.(V.27.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Sportegyesület
210.000,-Ft-tal,  azaz  Kettőszáz-tízezer  forinttal  támogatja
működésének javítása érdekében. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  támogatási
szerződés megkötésére, és a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. május 28.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 26-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  53/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a belügyminiszterrel
és  a  nemzetgazdasági  miniszterrel  közösen  meghirdetett
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  7.  pont  a)  pont  szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, kifejezetten a
közművelődési  intézmény  műszaki  technikai
eszközállományára és berendezési tárgyainak gyarapítására.

2.  Közművelődési  intézmény  technikai  eszközállományának
fejlesztésének  összköltsége  1.752.516 Ft,  melyhez  az
önkormányzat 1.552.516 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
200.000 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

5.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren kersztül
történik. 

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.29.

7.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. június 29.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 26-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

 54/2015. (VI. 26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt, hogy közművelődési intézmény illetve közösségi
színtérnek kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő 8481
Somlóvásárhely,  Szabadság  tér  11.  számú  198.  hrsz-ú
ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. június 29.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 26-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  55/2015.(VI.26.) Kt. sz. 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

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. június 29.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 26-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  56/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-testülete
úgy,  dönt,  hogy  724.  helyrajzi  számú,  8481 Somlóvásárhely,
Aradi  u.  26.  szám  alatti  ingatlanát  2015.  június  27.  nappal
határozatlan  időre  a  RevoSense  Befektető  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft. részére bérbe adja havonta bruttó 6.350,- Ft -ért.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 27.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. június 29.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 26-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  57/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  Somlóvásárhely  háziorvosi  körzeti  ápoló
álláspályázatra  kiírt  döntését  elnapolja  2015.  augusztus  31.
napig egészségügyi alapellátás akadályoztatása miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. június 29.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 05-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

  58/2015.(VIII.05.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete,  mint  a  11-26569-1-002-00-04  MEKH  kóddal
rendelkező 28.  sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  által  elkészített  2016-2030.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet,  mellyel
egyetért.
2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete felhatalmazza a BAKONYKARSZT Zrt.-t, hogy
a véleményezés átvételét követően a Gördülő Fejlesztési
Tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási
Hivatalhoz  nyújtsa  be  és  a  jóváhagyásra  irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. augusztus 19.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 06.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 5-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

59/2015. (VIII.5.) kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy  42/2015.  (IV.30.)  kt.  sz.
Határozatát visszavonja. 
2./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy a  Völgyzugoly Kft. árajánlatát
fogadja  el  3.071.555  Ft+  ÁFA,  összesen  3.900.875  Ft
összegben,  amelyből  50.000,-  Ft+  ÁFA,  azaz  összesen
63.500,- Ft-ot az önkormányzat egyéb módosítási igények
elkészítése miatt saját forrásból kíván kiegyenlíteni. 
3./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 5-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

60/2015. (VIII.5.) kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
mezei  őrszolgálatot  teljesítő  közalkalmazottra  vonatkozó
munkaruha juttatási szabályzatot jóváhagyja. 
(A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 5-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

61/2015.(VIII.05.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely Község önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt
a  Somlóvásárhely-  Somlójenő  háziorvosi  körzet  ellátását  2015.
augusztus1-től helyettesítéssel kívánja megoldani.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az iskola-
óvoda egészségügyi  feladatok ellátására megbízási  szerződést  köt  a
GYRUS  Háziorvosi  és  Munkaegészségügyi  Bt.  (székhelye:  8409
Úrkút,  Hősök  u.  36.  cg:  19-06-501324,  adószám:  27240041-1-19)
vezető tisztségviselője Dr. Dóczi Mariann Eszter háziorvos személyes
közreműködésével.

3. Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az iskola-
óvoda egészségügyi  feladatok ellátására megbízási  szerződést  köt  a
VÁGI  ÉS  TÁRSA BT.  (  székhelye:  8477  Tüskevár,  Rózsa  u.  11.,
adószám:  27258752-1-19 )  vezető  tisztségviselője  Dr.  Vági  Andrea
háziorvos személyes közreműködésével.

4.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az iskola-
óvoda egészségügyi feladatok ellátására megbízási szerződést köt Dr.
Takács Hedvig (szül: Eger,  1966.03.07. an: Fazekas Margit ) ONYI
száma:49720 háziorvos személyes közreműködésével.

5.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak, illetve az iskola-
óvoda egészségügyi feladatok ellátására megbízási szerződést köt Dr.
Horváth Katalin (szül: Miskolc,  1962.11.05. an: Szász Mária ) ONYI
száma: 49358  háziorvos személyes közreműködésével.

6.A háziorvosok  távollétük  idejében  egymást  helyettesítik,  előzetes
egyeztetés alapján.
 
7. Somlóvásárhely Község Önkormányzata szakképzett asszisztenciát
biztosít  a  háziorvos  mellé.  Az  asszisztenciát  az  önkormányzat
közalkalmazotti  jogviszonyban  alkalmazza  heti  20  órában,  és
megbízási szerződéssel heti 20 órában.

8.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
háziorvosi (vegyes körzet) körzet helyettesítéssel történő ellátására a
megbízási szerződéseket kösse meg.



9.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Kistérségi Népegészségügyi
Intézetéhez  és  az  OEP-hoz  a  háziorvosi  (vegyes  körzet)  körzet
helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó  dokumentációt  küldje
meg.
 

Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester
A határozat végrehajtásában való közreműködésért a jegyző
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 5-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

62/2015.(VIII.05.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy a muzeális  intézményekről,  a  nyilvános könyvtári  ellátásról és a
közművelődésről szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  64.  §  (3)  bekezdése
alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű
könyvtári szolgáltató hely nyitvatartását az alábbiak szerint biztosítja:

                     
     Hétfő: --------------

Kedd: 15.00-19.00
Szerda: 14.30-19.00
Csütörtök: 17.00-19.00
Péntek: 14.30-19.00
Szombat: 10.00-12.00

Felelős:   Marton Zsolt polgármester
 Határidő:  azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 5-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

63/2015.(VIII.05.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhely  háziorvosi
körzeti  ápoló  álláspályázatra  kiírt  döntését  az
egészségügyi  alapellátás  akadályoztatása  miatt  elnapolja
mindaddig,  amíg  a  háziorvosi  körzet  ellátása  megfelelő
lesz.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. augusztus 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

                  64/2015. (IX.21.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a  11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal rendelkező  28.
sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse úgy dönt, hogy a   víziközmű-szolgáltatásról
szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény 78.§ (1)  bekezdés  módosítása
tükrében a vagyonértékelést elhalasztja.  A 22/2015. (III. 09.) Kt.
számú  határozatát  visszavonja,  amely  egyben  az
Együttműködési megállapodás visszavonása is. 

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

                  65/2015. (IX.21.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a belső ellenőrzési jelentést elfogadja a 2014. évi
beruházások és felújítások ellenőrzése tárgyában.

2.  Somlóvásárhely Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a  belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési
tervet elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

66/2015.(IX.21.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter
által  meghirdetett  települési  önkormányzatok  szociális  célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
420 q barna kőszén mennyiségre. 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 420 q
mennyiségű barna kőszén vásárlásához  500,- Ft/q +ÁFA, azaz
266.700,- Ft önrészt  biztosít, és vállalja a kőszén szállításából
származó  költségeket  az  önkormányzat  2015.  évi
költségvetésében   a  szociális  ellátások  előirányzatai  közötti
átcsoportosítás terhére.

3.  A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  a  szociális  célú
tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására  és  aláírására,  valamint  a  tűzifa  felhasználásával
kapcsolatos ügyek intézésére. 
 

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.-2015. október 1.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

 Szlottáné Turi Edina
             jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

             
67/2015.(IX.21.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
kezdeményezi a Térkép 90 Bt. (8400 Ajka, Sport u. 2/a.) által az F-50/2015.
munkaszámon készített záradékolt változási vázrajz alapján a Magyar Állam
tulajdonában  lévő,  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ
kezelésében  lévő  somlóvásárhelyi   789/4  hrsz-ú   "kivett  közterület"
megnevezésű  3467  m2 nagyságú  ingatlan  megosztását,  mely  megosztás
során a kialakításra kerülő somlóvásárhelyi 789/7 hrsz-ú "kivett közterület"
megnevezésű  3328  m2 nagyságú  ingatlan  továbbra  is  a  Magyar  Állam
tulajdonában, de a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezelésében
marad, míg a kialakításra kerülő somlóvásárhelyi 789/8 hrsz-ú "kivett helyi
közút, buszöböl" megnevezésű 139 m2 nagyságú ingatlan térítés mentesen
átvételre  kerül  Somlóvásárhely Község Önkormányzata  részére a  Magyar
Államtól.

2./ A Képviselő-testület az Állami Vagyonról szóló 2007. CVI. tv. 36. § (2)
bek. c) pontja alapján ingyenes vagyonátruházási igényt nyújt be a Magyar
Állam tulajdonosi jogait gyakorló Közlekedési Koordináció Központ (1024
Budapest,  Lövőház u.  39.)  felé az 1.  pontban leírt  somlóvásárhelyi  789/8
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

3./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Magyar  Állam  tulajdonát  képező  1.  pont  szerinti  somlóvásárhelyi  789/8
hrsz-ú  ingatlant a település közlekedési problémáinak megoldása céljából
kialakításra  került  új  autóbusz  váró  forgalomba  helyezési  engedélyének
megadása céljából kívánja önkormányzati tulajdonba venni.

4./ A Képviselő-testület a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve  a  művelési  ág  megváltoztatásának  költségeit  is  -  megtérítését
vállalja.

5./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hatósági
átminősítéssel,  az  átadás-átvétellel  kapcsolatos  feladatok  teljes  körű
lebonyolításával  és  az  ingyenes  átruházásra  vonatkozó  jognyilatkozatok
megtételére.

6./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  továbbá  a  polgármestert,  hogy  a
szükséges  okiratokat,  nyilatkozatokat  aláírja  és  az  érintettek  részére
megküldje.



7./ A Képviselő-testület az átruházással kapcsolatos költségeket a 2015. évi
költségvetéséből finanszírozza.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

68/2015.( IX.21. ) 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 2016. 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:
2015. 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:    2015. október 1.
Felelős: Marton Zsolt polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

69/2015.( IX.21. ) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a belügyminiszterrel
és  a  nemzetgazdasági  miniszterrel  közösen  meghirdetett
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont, és a III.4. pont szerinti  a
települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési támogatására.

2.  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési  támogatása   a  települési  önkormányzatok
működőképességének  megőrzésére  vagy  egyéb,  a  feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.  

3.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár  által  üzemeltetett  elektronikus  rendszeren
kersztül, valamint papír alapon történik. 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.09.30.

5.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

                                70/2015.( IX.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
tárgyában  úgy  dönt,  hogy  annak  felülvizsgálata  nem
szükséges, változtatás nélkül érvényben hagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

                                71/2015.( IX.21. ) Kt. sz. Határozat

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  úgy  dönt,  hogy  a
közvilágítás korszerűsítése miatt,  LED világítás megvalósítása
érdekében,  megbízza  a  BMR  Kalkuláció  Kft-t,  és  a  ILST
Hungary  Kft-t  a  pályázati  dokumentáció  összeállításával,
valamint  a  beszerelési  dokumentáció  elkészítésével.  A
dokumentációk összeállítása 50.000 Ft díj ellenében történik.

2.   A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a díj átutalására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én tartott zárt
ülésének jegyzőkönyvéből

                                72/2015.( IX.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról  2013.  évi  CCXII.  törvény  103/A.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  hatáskörében  eljárva  a
Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési
Kamara  Veszprém  Megyei  Elnöksége  által  –  a  Helyi
Földbizottság  feladatkörében  -  hozott  VE01-02452-
4/2015.  számú  állásfoglalása  ellen  benyújtott  kifogást
elutasítja.

A  határozat  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  azonban
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Veszprémi
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságtól  lehet  kérni  a
kézhezvételtől  számított  30  napon  belül.  A keresetet  a
csöglei képviselő-testülethez kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Kamondy Dezső Sándorné sz:  Radnai  Melinda Erzsébet
eladó és Barcza Bálint vevő 2015. április 15-én adásvételi
szerződést kötöttek a 1625. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
a  kölcsönösen  kialkudott  690.000  Ft-os  vételáron.
Kreinbacher  József  Péter  2015.  június  4.  napján
elővásárlási jogosultságával élt.

A  helyi  földbizottságként  eljáró  szerv  a  VE01-02452-
4/2015. iktatószámú  állásfoglalásában  az  adás-vételi
szerződés  jóváhagyását  mind  Kreinbacher  József  Péter
mind Barcza Bálint vonatkozásában támogatta.

Azonban  a  földforgalmi  törvény  18.  §  e)  pont  alapján,
valamint  a  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  Kreinbacher
József Pétert elővásárlási jog illeti meg, ugyanis 20 km-en
belüli  mezőgazdasági  üzemközponttal  rendelkező  olyan
földműves,  aki  a  megvásárolt  szőlőültetvényen
eredetmegjelöléssel  és  földrajzi  árujelzéssel  ellátott  bort
kíván előállítani. 

Az állásfoglalások ellen a hirdetőtáblán való kifüggesztést
követően 2015. szeptember 7. napján Barcza Bálint vevő
kifogást nyújtott be, amelyben előadta, hogy kifogással él
a  Földforgalmi  törvény  24.  §.  (2)  bekezdés  cc)  pontja
alapján.



A  képviselő-testület  megállapította,  hogy  Kreinbacher
József Pétert a földforgalmi törvény 18. § e), valamint a
(2) belkezdés b) pontja alapján elővásárlási jog illeti meg.

A képviselő-testület a 2013. évi CCXII. törvény  103/A §.
(2)  bekezdése  alapján  a  kifogással  érintett  állásfoglalást
nem változtatta meg,  tekintettel arra, hogy annak kiadása
nem  sértette  meg  a   Földforgalmi  törvény  24.  §.  (2)
bekezdés cc) pontját.

A képviselő-testület hatáskörét a  mező- és erdőgazdasági
földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvénnyel
összefüggő  egyes  rendelkezésekről  és  átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény  103/A §. (1)
bekezdése  állapította  meg.  A  határozat  a mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény.  24.  §.  (2)  bekezdése  továbbá  a   mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény  103/A §-án
alapul. 

A jogorvoslat lehetőséget a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 330. § (2) mondja ki.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. szeptember 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
73/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt  a  Somlóvásárhely-  Somlójenő
háziorvosi  körzet  ellátását  2015.  november  1-től
helyettesítéssel kívánja megoldani.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására  megbízási  szerződést  köt  a  GYRUS
Háziorvosi  és  Munkaegészségügyi  Bt.  (székhelye:  8409
Úrkút,  Hősök  u.  36.  cg:  19-06-501324,  adószám:
27240041-1-19) vezető tisztségviselője Dr. Dóczi Mariann
Eszter háziorvos személyes közreműködésével.

3. Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt a VÁGI ÉS
TÁRSA BT.  (  székhelye:  8477 Tüskevár,  Rózsa  u.  11.,
adószám:  27258752-1-19  )  vezető  tisztségviselője  Dr.
Vági Andrea háziorvos személyes közreműködésével.

4.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására megbízási  szerződést köt Dr.  Takács
Hedvig  (szül:  Eger,   1966.03.07.  an:  Fazekas  Margit  )
ONYI  száma:49720  háziorvos  személyes
közreműködésével.

5.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt  Dr. Horváth
Katalin  (szül:  Miskolc,   1962.11.05.  an:  Szász  Mária  )
ONYI  száma:  49358  háziorvos  személyes
közreműködésével.

6.A háziorvosok távollétük idejében egymást helyettesítik,
előzetes egyeztetés alapján.
 



7.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  szakképzett
asszisztenciát biztosít a háziorvos mellé. Az asszisztenciát
az  önkormányzat  közalkalmazotti  jogviszonyban
alkalmazza heti 20 órában, és megbízási szerződéssel heti
20 órában.

8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a háziorvosi (vegyes körzet) körzet helyettesítéssel történő
ellátására a megbízási szerződéseket kösse meg.

9.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Ajkai
Kistérségi Népegészségügyi Intézetéhez és az OEP-hoz a
háziorvosi (vegyes körzet)  körzet helyettesítéssel történő
ellátására vonatkozó dokumentációt küldje meg.
 

    Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester
    A határozat végrehajtásában való közreműködésért a jegyző

                  Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
74/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

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

1. Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:
partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
a. A  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési stratégia, valamint a településrendezési
eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata során
az Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: 

I. Lakosság
b. A tájékoztatás módja és eszközei: 
I. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon 

1. az Önkormányzat hirdetőtábláján
2. a település honlapján

2. A  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,
nyilvántartásának módja:
a. Az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  beérkezett
véleményeket az Önkormányzat  az előzetes tájékoztatási
szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére.
Amennyiben a kiemelt  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.

b. A javaslatokat, s véleményeket a helyben szokásos
módon  iktatni  kell  (az  elérhetőséggel  együtt),  amiket  a
tervezés  során  az  Önkormányzat   -  a  megbízott  tervező
véleményének  figyelembe  vételével  -  értékel,  s  az
Önkormányzat  illetékes  bizottsága,  vagy  a
képviselőtestület  döntése  alapján  vesz  figyelembe  a
tervezés során.



c. Egyszerűsített  és  tárgyalásos  eljárás  esetén  a
lakosságot  és  a  kiemelt  partnereket  előzetesen  nem kell
megkeresni. 

d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a –
teljes és egyszerűsített eljárás esetében – a véleményezési
szakaszban az Önkormányzat a kiemelt  partnereket – az
államigazgatási szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton
vagy postai úton értesíti, hogy tegyék meg véleményüket.
A lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,  hirdetőtábláján
kerül  kiértesítésre.  A véleményezésre  rendelkezésre  álló
idő  megegyezik  az  államigazgatási  szervek  számára
jogszabályban meghatározott véleményezési idővel. 

e. Tárgyalásos eljárás esetében az egyeztetési eljárás
megkezdését  megelőzően  kell  a  partnerségi  egyeztetést
lefolytatni.  A  lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,
hirdetőtábláján  kerül  kiértesítésre.   Tárgyalásos  eljárás
esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap.

f. A  partnerek  a  tervezési  dokumentációt
áttanulmányozhatják:

I. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy
II. a település honlapján

g. A  vélemény  kifogást  emelő  megállapításait
jogszabályi  hivatkozással  vagy  részletes  szakmai
indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.

3. Az  Önkormányzat  a  partnerségi  egyeztetés
keretében  határidőn  belül  beérkezett  véleményeket
értékeli, s amennyiben az lehetséges, a tervbe beépíti. 

4. Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények
indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk
rendje:
a. Az  önkormányzat  a  közösségi  érdekekre
figyelemmel – a joszabályban meghatározott egyeztetésen
túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a
vélemények  tisztázására,  amelyről  jegyzőkönyvet  kell
készíteni.
b. Az  egyeztetés  módja  lehet  (az  Önkormányzat
döntése alapján)

▪ meghívásos tárgyalás a partnerekkel.
c. 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 csak ezt
követően zárható le.



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

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
75/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Képviselő-testülete  a   kötelezően
ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat   ellátási
módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta.

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2016.
január  1-től  továbbra  is  társulás  formájában  kívánja
megoldani  kötelező feladatát,  amelyet  jelenleg a  Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő
Somló-környéki Feladatellátó Intézmény útján látja el. 

3. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete   2015.  november  30-ig  dönt a  feladatok  2016.
január  1-től  hatályos  rendelkezéseknek  megfelelő
biztosítási  módjáról,  és  kérelmezi  a  szolgáltatói
nyilvántartásba  bejegyzett  adatok  módosítását  az  új
családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatásnak
megfelelően.

4.  Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy jelen  döntésről
tájékoztassa  a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi
Társulás elnökét, és kérjen tájékoztatást a 2016. január 1-
jétől,  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat  új
követelmények  szerinti  ellátási  módjáról,  szervezeti
kereteiről.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1-2. azonnal

       3. 2015. november 30.
4. 2015. november 10.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2015. október 22

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
76/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
20/2012.  (VII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1)  bekezdése
alapján a   Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Hatósági  Osztálya  által  megállapított  kötelező  felvételt
biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak
meghatározásával egyetért.
Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében
Somlóvásárhelyen  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási  hellyel  rendelkező,  halmozottan  hátrányos
helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszáma 39 fő,
akik  közül  37  fő  a  Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István
Általános Iskola tanulója.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
77/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somló  és  Környéke  Borút
Egyesületet 120.000,-  Ft-tal,  azaz  Egyszázhúszezer
forinttal  támogatja  a  juhfark-nyár  című  programfüzet
elkészítése  érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza
a  polgármestert  támogatási  szerződés  megkötésére,  és  a
támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

 
78/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2015.  évi  közmeghallgatását
Somlóvásárhelyen 2015. november 25. napon 17.00 órakor
tartja, melynek helye a Kultúrház. 
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  település
lakosságát értesítse a közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott nyílt

ülésének jegyzőkönyvéből

 
79/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy határozott időre 2015. november 1-
től  2016.  december  31-ig  a  város-  és  községgazdálkodás
szakfeladaton dolgozó közalkalmazott részére havi  25.000 Ft
keresetkiegészítést állapít meg.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy határozott időre 2015. november 1-
től  2016.  december  31-ig  a  start  munkaprogram
adminisztrátora  részére  havi   8.000  Ft  Erzsébet-  utalvány
juttatást állapít meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én tartott zárt
ülésének jegyzőkönyvéből

                              
 80/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  mező-  és
erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.
törvénnyel  összefüggő  egyes  rendelkezésekről  és  átmeneti
szabályokról  szóló  2013.  évi  CCXII.  törvény  103/A.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  hatáskörében  eljárva  a  Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém
Megyei Elnöksége által – a Helyi Földbizottság feladatkörében -
hozott VE01-02576-4/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott
kifogást elutasítja.

A  határozat  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  azonban
felülvizsgálatát  jogszabálysértésre  hivatkozva  a  Veszprémi
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságtól  lehet  kérni  a
kézhezvételtől  számított  30  napon  belül.  A  keresetet  a
somlóvásárhelyi képviselő-testülethez kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Nyárs  Anna,  Vass  Istvánné  szül:  Nyárs  Ilona  eladók,  és  Nyárs
Józsefné sz: Draskovics Anna  haszonélvező és Spiegelberg István
Károly  vevő  2015.  június  1-jén  adásvételi  szerződést  kötöttek  a
1643/3,   1643/4,  1643/5.  hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában  a
kölcsönösen kialkudott 7.000.000 Ft-os vételáron.  Barcza Bálint
2015. augusztus 5. napján, Tornai Tamás 2015. július  30. napján,
Tornai-Mátyás  Zsolt   2015.  augusztus  5.  napján  elővásrlási
jogosultságával élt.  Spiegelberg István Károly vevő az adásvételi
szerződésben nyilatkozott elővásárlási jogosultságáról.
A  helyi  földbizottságként  eljáró  szerv  a  VE01-02452-4/2015.
iktatószámú  állásfoglalásában  az  adás-vételi  szerződés
jóváhagyását  mind  Tornai  Tamás,  mind  Barcza  Bálint,  mind
Tornai-Mátyás  Zsolt,  és  mind  Spiegelberg  István  Károly
vonatkozásában támogatta.

Az  állásfoglalások  ellen  a  hirdetőtáblán  való  kifüggesztést
követően  2015.  október  12.  napján  Barcza  Bálint  elővásárlásra
jogosult kifogást nyújtott be, amelyben előadta, hogy mint helyben
lakó  fiatal  földművesnek,  egyértelműen  elővásárlási  joga  van  a
három lehetséges szerző féllel szemben  a Földforgalmi törvény 18.
§. (1) bekezdés d) pontja alapján.
A  kifogásban  nem  jelöli  meg  azon  jogszabályhelyeket,  amely
szerint jogszabályt sértene a földbizottság támogató döntése.

A  képviselő-testület  megállapította,  hogy  Tornai  Tamást  a
földforgalmi törvény 18. § (1) e) pontja, valamint a (4) bekezdés a)
pontja,  Barcza Bálintot a földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés
d) ponja, Tornai-Mátyás Zsoltot a földforgalmi törvény 18. § (1) e)



pontja, és Spiegelberg István Károlyt a földforgalmi törvény 18. §
e) pontja alapján elővásárlási jog illeti meg.
A képviselő-testület  a  2013.  évi  CCXII.  törvény   103/A §.  (2)
bekezdése  alapján  a  kifogással  érintett  állásfoglalást  nem
változtatta meg,  tekintettel arra, hogy annak kiadása nem sértette
meg a  Földforgalmi törvényt.

A képviselő-testület hatáskörét a  mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény   103/A §.  (1)  bekezdése  állapította  meg.  A határozat  a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény. 24. §. (2) bekezdése továbbá a  mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről  és  átmeneti  szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény  103/A §-án alapul. 

A jogorvoslat lehetőséget a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 330. § (2) mondja ki.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. október 22.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 10-én tartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

                              
81/2015.  ( XI.10. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely Község Képviselő-testülete  úgy dönt,
hogy a  8-as számú főúttal kapcsolatos  településrendezési
eszközök  módosítására  jogszabályi  előírások  miatt
főépítészt foglalkoztat.

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  megbízási-szerződést  köt  a  Horiterv
Építészműhely  Kft.-vel  (képviseli  Hornyák  Attila
okleveles építészmérnök, ügyvezető, 8400 Ajka, Táncsics
u.  32.,  adószám.:  14223383-2-19)  főépítészi  feladatok
ellátására  150.000,-+Áfa  (azaz  bruttó  190.500,-  forint)
díjért.

3.  Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási-
szerződés  aláírására,  és  a  településrendezési  eszközök
módosításának  elfogadása  után   számla  ellenében  a  díj
átutalására.

4.  Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a jegyzőt, hogy a NIF Zrt. tájékoztassa
a döntésről.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 1-2-4 azonnal

       3. 2015. december 20.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. november 11.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

                              
82/2015.  ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.
törvény 136.§ (8) bekezdésében és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 174.§ (4) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási  feladatokról  2016.  január  1-től  a  hatályos
rendelkezések alapján önállóan gondoskodik a Gyvt.40.§ (1a)
bekezdés c) pontjában meghatározott képesítési előírásoknak
megfelelő személy foglalkoztatásával.
Egyúttal  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  szakmai  és
anyagi feltételek megléte esetén a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi  Társulásban  jelenleg  foglalkoztatott
családgondozók  közül  egy  személy  foglalkoztatásáról
gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről soron kívül értesítse
a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulást.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina 
sk 

polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. november 26.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

                              
83/2015.  ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat

1)  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a)
pontja alapján Somlóvásárhely község Településszerkezeti
Tervének módosítását  jelen határozat  mellékletei  alapján
állapítja meg:

1. melléklet: tervi munkarész módosítása

TSZT-M2 rajzszámú M=1:10 000 méretarányú szerkezeti
tervlap.

2)  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
településszerkezeti  terv  módosításának  elfogadásáról  a
lakosságot  tájékoztassa,  az  elfogadott  településszerkezeti
terv módosítást  küldje meg az állami főépítésznek és az
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

3)  A  Településszerkezeti  Terv  módosítás  hatályba
lépésével egyidejűleg hatályát veszti az érintett  területen
az  eredeti  Somlóvásárhely  község  Önkormányzata
Képviselő-testületének  34/2010.  (IX.16.)  sz.  Kt.
határozatával  elfogadott  és  123/2011.  (XII.20.)  sz.  Kt.
Határozatával módosított Településszerkezeti terve.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton Zsolt polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina 
sk 

polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. november 26.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

                              84/2015.  ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint a  11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal
rendelkező  28. sorszámú  Somlóvásárhely ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse úgy dönt,  hogy
2016. január 1-jét követően a  vagyonkezelési díjat, mint
fejlesztési forrást a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja.

2. Az így képződött forrást a Társaság köteles a gördülő
fejlesztési  terv  forrásai  között  szerepeltetni,  és  az
Önkormányzattal  történő  egyeztetést  követően,  az
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  de  a  Társaság
vagyonkezelésben lévő víziközmű fejlesztésre fordítani. 

Határidő: folyamatos
Felelős: 1. polgármester

   2. Bakonykarszt Zrt.
kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina 
sk 

polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. november 26.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-én tartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

                             85/2015.  ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hohy  a  védőnői  állásra  beadott
pályázatot nem támogatja.
2.A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
döntéséről tájékoztassa a pályázót.
3.A képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  új
pályázat kiírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.12.10.

kmf.

Marton Zsolt sk.         Szlottáné Turi Edina 
sk 

polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2015. november 26.

Szlottáné Turi Edina
jegyző


	KIVONAT

