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Somlóvásárhely Község Önkormányzata 
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. 

Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu 
     
              

Szám: Svh/93-1/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 19-én 
17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő- testületi üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. 
 

Jelen vannak: 

a.) Képviselő-testület tagjai: 

  Marton Zsolt      polgármester 

  Bolla Barnabás   alpolgármester 

  Jakab Gyula    települési képviselő   

  Sebestyén Géza   települési képviselő  

Sorok Ádám    települési képviselő  

  Szabó László    települési képviselő  

   

b.) Távolmaradását jelezte: 

 

Szekér Sylvia    települési képviselő 
 

c.)Tanácskozási joggal résztvevő: 
 
  Bendes István     jegyző 

 

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselő-
testület 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. 

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

Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 
 
 
NAPIREND:          ELŐADÓ: 
 
1./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletről Marton Zsolt polgármester 
 
2./ 2022. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása  Marton Zsolt polgármester 
 
3./ Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő 
     teljesítésének eseteiről      Bendes István jegyző 
 
4./ Polgármester illetményének rögzítése    Bendes István jegyző 



2 

 
5./ TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosító számú 
     projekt bölcsőde létesítése      Marton Zsolt polgármester 
   
6./ Általános iskolai körzethatár véleményezés   Marton Zsolt polgármester 
 
7./ Polgármester 2022. évi szabadság terve    Marton Zsolt polgármester 
  
8./ Ingatlan felajánlás      Marton Zsolt polgármester 
 
9./ Vegyes ügyek      Marton Zsolt polgármester 

a) Néptánc, népzene tandíj 
b) Szabó Imre telekmegosztása 

 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletről  
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
 
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a gyógyszertámogatásnál túlzottan alacsony 
jövedelemhatár került megállapításra (Az öregsági nyugdíj 130 %), emiatt javasoljuk a 
jövedelemhatár a nyugdíjminimum 300 %-ra emelését. Tüskevár település nem Somló-környéki 
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el a házi segítségnyújtás feladatát, ezért kikerül 
Tüskevár a rendeletet jóváhagyó települések közül. A rendelet egyéb részei változatlanul maradnak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
    1/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a benyújtott tervezetet elfogadásra javasolja. Az 
elfogadáshoz a Házi segítségnyújtásban résztvevő 
önkormányzatok véleményét ki kell kérni. 
2./ Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az éritett 
önkormányzatoknak a rendelet tervezetet küldje meg 
véleményezésre. 
(A rendelet tervezet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Marton Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2./ 2022. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása 
Előadó: Marton Zsolt  polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a hivatal dolgozóinak 10%-os béremelését a 



3 

normatív támogatásból finanszírozni tudják, ehhez az önkormányzatoknak ebben az évben sem kell 
kiegészítést biztosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.  
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el: 
 
 

1/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete a 
 Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról 
 (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

             
 

3./ Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
Előadó: Bendes István jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bendes István jegyző: Elmondja, hogy rendelet megalkotásának indoka, hogy a készpénzben 
teljesített kiadásokat szükséges a minimális mértékűre csökkenteni, és így a készpénz-kímélő 
módok és eszközök alkalmazását elősegíteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.  
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadásáról a következőt 
rendeli el: 

 
2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete a 

 kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

4./ Polgármester illetményének rögzítése 
Előadó: Bendes István jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bendes István jegyző: Elmondja, hogy az országgyűlés módosította a polgármesterek illetményét, 
emiatt erről az önkormányzatoknak meg kell hozniuk a döntéseket. 
 
Marton Zsolt polgármester: Szémélyesen érintett a döntésben, ezért kéri, hogy döntsön a 
képviselő-testület arról, hogy kizárják-e őt a döntésből. 
 
 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.  
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a 
polgármester kizárásáról az alábbi határozatot hozta: 
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                    2/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármestert nem zárja ki 
a tiszteletdíjáról szóló döntéshozatalból. 
 
 

Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja a polgármester illetményéről szóló határozatot, az 
kézfenntartással szavazzon.  
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a 
polgármester illetményének rögzítéséről az alábbi határozatot hozta: 

 
 

                  3/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

1./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 
bekezdés b) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Marton Zsolt 
főállású polgármester havi illetménye 2022. január 1. napjától 
bruttó 650 000,-Ft, költségtérítése 97 500,-Ft. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a 
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse 
és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Bendes István jegyző 
Határidő: 1-2./ azonnal 
 

 
5./ TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosító számú projekt bölcsőde létesítése          
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy sajnos nem sikerült a kivitelezőt kiválasztani, újra ki 
kell írni a közbeszerzést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri a javaslatról a jogszabályi előírásnak megfelelően név szerint 
szavazzon a képviselő-testület. 
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az 
bölcsőde közbeszerzéséről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Marton Zsolt         polgármester – igen 
Bolla Barnabás  alpolgármester – igen 
Jakab Gyula     képviselő - igen 
Sebestyén Géza                       képvisel – igen 
Sorok Ádám   képvisel – igen 
Szabó László     képviselő – igen 
 
 



5 

 
 
 
 
    4/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat a „TOP-1.4.1-19-VE1-
2019-00009 Bölcsőde kivitelezése tárgyú beszerzésnél a Kbt. 27. 
§ (5) bekezdése alapján név szerinti szavazással egyhangúlag az 
eljárás lezárása esetében alábbi döntést hozzuk:  

1. részfeladat: Építőmesteri munkák 

Bau-Fal Kft. esetében Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 
73. § (6) bekezdés a) pontja alapján, mivel ajánlattevő az 
ajánlatát visszavonta. 

Alpok Pro Kft. által benyújtott Nettó ajánlati ár (HUF): 
118.184.432,-HUF 

PELAPROJECT Kft. által benyújtott Nettó ajánlati ár (HUF): 
118.839.185,-HUF 

Az eljárásban rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 
91.472.724,- HUF 

Az adott részfeladat eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet 
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérő 
alkalmazta a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakat. 

2. részfeladat: Napelem kiépítése 

Ajánlatkérő a felhívás II.1.6.) pontban előírta, hogy Ajánlatkérő 
fenntartja azon jogát, hogy az 1. részfeladat érvényességéhez és 
eredményességéhez köti a 2. részfeladat érvényességét, 
tekintettel arra, hogy a 2. részfeladat kivitelezés függ az 1. 
részfeladatban foglaltaktól. 

Tekintettel arra, hogy az 1. részfeladatnál Ajánlatkérő 
eredménytelenséget állapított meg, így a 2. részfeladatnál él a 
leírtakkal és a Kbt. 75. § (5) bekezdés alapján a 2. részfeladatnál 
is eredménytelenséget állapít meg. 

Felelős: Bendes István jegyző a Közbeszerző tanácsadó 
tájékoztatásáért 

Határidő: azonnal 

 
 
6./ Általános iskolai körzethatár véleményezés 
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
 
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, aki elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon.  
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az 
Általános iskolai körzethatár véleményezéséről az alábbi határozatot hozta: 



6 

 
 
 
 

  5/2022.(I.19.) Kt. sz. határozat 
 

1. Somlóvásárhely Község önkormányzat Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a Pápai Tankerületi Központ 

által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárainak meghatározásával egyetért. (A Körzethatárok 

meghatározása a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

2./ A polgármester a fenti döntésről a Pápai Tankerületi 
Központot értesíti. 

 
    Felelős: Marton Zsolt polgármester 
    Határidő: 1./ azonnal 

             2./ 2022. február 15. 
 

 
7./ Polgármester 2022. évi szabadság terve   
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Marton Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Kéri, 
aki egyetért a határozat javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
polgármester 2022. évi szabadság tervéről az alábbi határozatot hozta:  
 
 

6/2022. (I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
polgármester előterjesztése alapján jóváhagyja a 2022. 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: azonnal 

  2-4:folyamatos 
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8./ Ingatlan felajánlás 
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
 
Marton Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Premontrei Női Kanonok 
Rend által felajánlott ingatlan ajándékozási szerződése ezen a héten aláírásra kerül. 
 
Tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul vette. 
 
9./ Vegyes ügyek 
Előadó: Marton Zsolt polgármester 
 

a) Néptánc, népzene tandíj 

 
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy kilenc somlóvásárhelyi gyermek néptánc és népzene 
tandíját kellene kifizetni, mint ahogy azt azm előző években is tette az önkormányzat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  a 
néptánc, népzene tandíjáról az alábbi határozatot hozta: 
 
 
    7/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a kilenc somlóvásárhelyi gyermek népzene és 
néptánc tandíját összesen 172.000, -Ft összegben az 
önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére kifizeti Balla 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolának (8494 Kiscsősz, Kossuth 
u. 5.) 
 

  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
 

b) Szabó Imre telekmegosztása 

 
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy Szabó Imre az Apró-patkó vendéglő tulajdonosa 
bővíteni kívánja a vendéglőt. Elkészült a változási vázrajz. Javasolja fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 
 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  a 
változási vázrazjról az alábbi határozatot hozta: 
 
 
    8/2022.(I.19.) Kt. sz. Határozat 
 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Somlóvásárhely 424/3 és 431/1 hrsz-ú 
ingatlanok CAUSA Mérnöki Bt (8446 Kislőd, Rákóczi út 34/1) 




