
KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. január 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2021.(I.26.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere 

vállalja, hogy 2020. január 1-jétől kezdődően a köztisztviselői 

illetményalap összegét –2021. teljes évre –a költségvetési 

törvényben rögzítetthez képest emelt összegben, 54.000 forintban 

állapítja meg.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. január 26. 

      Bendes István          

                              jegyző 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. január 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2021.(I.26.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere a 

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetését 146.958.858,-Ft bevételi összeggel és 

146.958.858,-Ft kiadási összeggel elfogadja. 

(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. január 27. 

      Bendes István          

                              jegyző 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. január 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2021.(I.26.) határozat  

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere 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./ 2021. február 15. 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. január 27. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. január 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2021.(I.26.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere tudomásul 

veszi, hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatánál az előző 

évek számviteli elszámolásaira vonatkozóan 

maradványkorrekció történt. A korrigált maradvány összege: 

58.553.090 Ft. A könyvelésben a pénzmaradvány korrekciót 

elvégzésre került. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. január 27. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. január 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2021.(I.26.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere tudomásul 

veszi, hogy Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsődének az előző évek számviteli elszámolásaira 

vonatkozóan maradványkorrekció történt. A korrigált maradvány 

összege: 2.346.773 Ft. A könyvelésben a pénzmaradvány 

korrekciót elvégzésre került. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. január 27. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 3-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2021.(II.03.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere úgy 

dönt, hogy az 1/2021.(I.26.) K.t. határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 4. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 

középtávú tervéről az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (II.24.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési év és az azt követő 

három évre várható összegéről készített nemleges tervét 

elfogadja. 

(Az 1. melléklet e határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős:  Marton Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 25. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2020. évi 

belső ellenőrzésről az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2021. (II.24.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere az 

önkormányzat 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést 

elfogadja. 

(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 25. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2021. évi 

közbeszerzési tervről az alábbi határozat hozom: 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2021. (II.24.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere a 2021. 

évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. 

A 2021. évi közbeszerzési terv 1. sz. a határozat 1. sz. melléklete. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 25. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 

Somlóvásárhely Község Önkormányzata, és a Somlóvásárhelyi 

Roma Nemzetiségi     Önkormányzat      közötti együttműködési 

megállapodásról az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021. (II.24.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere úgy dönt, 

hogy módosítja Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával a kötött együttműködési megállapodást az 

alábbiak szerint: 

,, A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a 

nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet 

évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.”  

szövegrész helyébe a következő szöveg lép:  

,, A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a 

nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik.  

Általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 

30 napon belül felül kell vizsgálni a megállapodást.’’ 

A határozat mellékelte az egységes szerkezetű együttműködési 

megállapodás. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 25. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva tandíj 

támogatásról az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2021. (II.24.) határozat  

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere úgy 

dönt, hogy az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló 

somlóvásárhelyi 2 gyermek néptánc tanszakon tanulmányai évi 

térítési díjára 24.000 Ft-ot, és 1 gyermek népzenei tanulmányai 

évi térítési díjára 20.000 Ft-ot, valamint 2 gyermek néptánc évi 

tandíjára 80.000 Ft-ot összeget biztosít az önkormányzat 2021. 

évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. február 25. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. március 9-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 

vagyonnyilatkozat benyújtásáról az alábbi határozat hozom: 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2021. (III.09.) határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere 

rögzítem, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 

Marton Zsolt polgármester, Bolla Barnabás alpolgármester, Jakab 

Gyula, Sebestyén Géza, Sorok Ádám, Szabó László és Szekér 

Sylvia képviselők eleget tettek 2021. január 30. napjáig.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. március 10. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. március 9-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a „Nép 

építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre” 

című pályázati felhívásról az alábbi határozat hozom: 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2021. (III.09.) határozat 

 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Nép építészeti 

értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre” című 

pályázati felhívásra a maximum 1.500.000 Ft összegű támogatás 

elnyerése érdekében. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat 

benyújtására, a szükséges pályázati dokumentáció előkészítésére 

vonatkozó szerződés megkötésére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megküldött tervezési ajánlat alapján összeállított pályázatot 

nyújtsa be.  

 

4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 

önerőt, maximum bruttó 645.500 Ft-ot a 2021. évi 

költségvetésébe betervezi.  

 

Felelős: 1-4. pont esetében: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-4. pont esetében: folyamatos 

 

kmf. 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. március 10. 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. március 9-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében a belterületi út 

pályázatáról az alábbi határozatot hozom: 

 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2021. (III.9.) határozat 

 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere 

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3. a helyi 

önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai.   

 

2. Célterület megnevezése:  

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím: Somlóvásárhely 

Rákóczi utca 114/1 hrsz-ú és Somlóvásárhely Kossuth utca 272 

hrsz-ú felújítása. 

 

3. A belterületi utak felújítás összköltsége 19.427.596 Ft, 

melyhez az önkormányzat 14.570.697 Ft pályázati támogatást 

igényel és 4.856.899 Ft önerőt biztosít a 2021. évi 

költségvetésében. 

 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 2021. március 12. 

 

 

kmf. 

 

 

Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. március 10. 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. április 8-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a települési 

szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 

tervezetről az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2021. (IV.08.) határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere a 

települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában jóváhagyja. 

2./ A polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelet tervezetet 

véleményezés céljából megküldi a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztálynak (8200 

Veszprém, József Attila utca 36.), valamint állásfoglalás végett a 

Veszprém Megyei Önkormányzatnak (8200 Veszprém, 

Megyeház tér 1.). Továbbá tájékoztatás céljából a tervezetet 

megküldi a környező települések önkormányzatainak. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. április 9. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. április 14-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a nyári 

étkeztetésről az alábbi határozat hozom: 

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2021. (IV.14.) határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának polgármestere úgy 

dönt, hogy a nyári étkeztetés biztosítására a Somlóvásárhelyi 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zárva tartása idejére a 

szociális és a gyermekétkeztetést a Hegykapu Étteremtől (8481 

Somlóvásárhely, Somló-hegy 1491 hrsz.) rendeli meg a felnőtt 

adag bruttó 950 Ft, a gyermekadagot bruttó 500 Ft összegért. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. április 14. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. május 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

2020. évi beszámolóról az alábbi határozat hozom: 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2021. (V.26.) határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere úgy dönt, 

hogy a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2020. évi beszámolót elfogadja. 

 
            (A beszámoló szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. május 27. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. május 26-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a védőnő 

2020. évi beszámolójáról az alábbi határozat hozom: 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2021. (V.26.) határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere úgy dönt, 

hogy a védőnő 2020. évi beszámolóját elfogadja. 

 
            (A beszámoló szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. május 27. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 4-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a pályázati 

önerőről az alábbi határozat hozom: 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (VI.04.) határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat polgármestere úgy dönt, 

hogy a TOP-5.3.2-17 kódszámú „Ébresszük újra a Somlót” című 

pályázathoz Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésében 1.000.000 Ft önerőt biztosít. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                          Bendes István sk. 

    polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. június 4. 

 

 

        Bendes István          

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 30-án tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

– egyhangúlag – a pályázat benyújtásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2021.( VI.30.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra Somlóvásárhely Község 

Önkormányzata tulajdonát képező  

 

• somlóvásárhelyi 1010 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 3956 m2 nagyságú 

(szilárd burkolattal rendelkező helyi közút alépítményének és szilárd 

burkolatának felújítása, szélesítése, korszerűsítése – engedélyköteles átépítés) 

a 

• somlóvásárhelyi 1011 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 9038 m2 nagyságú 

(szilárd burkolattal rendelkező helyi közút alépítményének és szilárd 

burkolatának felújítása, szélesítése, korszerűsítése – engedélyköteles átépítés) 

• somlóvásárhelyi 1012 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 2676 m2 nagyságú 

(szilárd burkolattal rendelkező helyi közút alépítményének és szilárd 

burkolatának felújítása, szélesítése, korszerűsítése – engedélyköteles átépítés) 

és a  

• somlóvásárhelyi 045 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű 1 ha 2858 m2 nagyságú 

ingatlan (szilárd burkolattal rendelkező helyi közút korszerűsítése - 

padkarendezés) 

 

 

ingatlanok fejlesztésére „Somlóvásárhelyi utak fejlesztése” címmel pályázatot 

nyújt be. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a benyújtására, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikeressége érdekében a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

Határidők: 1./-2./ 2021. július 13. 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                 jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 1. 

 

 

                  Bendes István          

                                                     jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 30-án tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

– egyhangúlag – a tervezésről az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2021.( VI.30.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 

Somlóvásárhely Község Önkormányzata tulajdonát képező  

 

• somlóvásárhelyi 1010 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 3956 m2 nagyságú, 

a 

• somlóvásárhelyi 1011 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 9038 m2 nagyságú  

• somlóvásárhelyi 1012 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 2676 m2 nagyságú 

és a  

• somlóvásárhelyi 045 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű 1 ha 2858 m2 nagyságú  

 

ingatlanok fejlesztésére benyújtani kívánt pályázat érdekében tervezési 

szerződést köt a Veszprémterv Kft.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) az 

alábbiak szerint:  

 

Kerékpáros Hálózati Terv bruttó 635.000,-Ft, az 1010, 1011, 1012, 045 hrsz-ú 

utak engedélyezési tervét bruttó 4.064.000,-Ft összegért. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Veszprémterv 

Kft.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) az 1./ pontban szereplő feltételek 

alapján a tervezési szerződést aláírja. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

Határidők: 1./-2./ azonnal 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                 jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 1. 

 

 

                  Bendes István          

                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 30-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – az  állami ingatlan felajánlásáról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2021.( VI.30.) Kt. sz. Határozat 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy köszönettel elfogadja a Magyar Állam tulajdonában 

álló Somlóvásárhely, Kossuth utca 28. szám alatti (241 hrsz.) 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű 672 m2 

területű ingatlant. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges szerződések, nyilatkozatok 

megtételére. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 1. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 30-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag – a polgármester jutalmáról az 

alábbi határozatot hozta:  

 

23/2021. (VI.30.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának képviselő-testülete, 

úgy dönt, hogy Marton Zsolt polgármester részére eddigi 

munkájának elismeréséért 3 havi tiszteletdíjnak megfelelő 

összegű jutalomban.  

A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom 

számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 1. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a belső ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:   

 

24/2021.( VII.27.) Kt. sz. Határozat 

 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentést 

elfogadja. 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az intézkedési tervet jóváhagyja. 

(A jelentések és az intézkedési terv a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-2/azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 28. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a bányaszolgalmi jogról az 

alábbi határozatot hozta:   

 

25/2021.( VII.27.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötött Megállapodásokat bányaszolgalmi 

jog alapításáról jóváhagyja. 

(A Megállapodások a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 28. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a pályázat tervezési költségéről 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

26/2021.( VII.27.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a 

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

című pályázathoz az 045, 1010, 1011, 1012, hrsz-ú külterületi út 

építési- műszaki tervdokumentációja kifizetését a Veszprémterv 

Kft.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) kötött szerződés alapján a 

bruttó 4.699.000, -Ft jóváhagyja. 

. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidők: azonnal 

 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 28. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a  települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2021.( VII.27.) 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 

372 q szén mennyiségre.  

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 372 q 

mennyiségű barna kőszén vásárlásához 500Ft/q+ÁFA, azaz 

bruttó 236.220,-Ft önrészt biztosít. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja a szén, vagy tűzifa szállításából 

származó költségeket, az önkormányzat 2021. 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 az igény 

bejelentés benyújtására és aláírására, valamint a tüzelőanyag 

felhasználásával kapcsolatos ügyek intézésére.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 28. 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 



 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a TOP-5.3.2-17-VE1-2020-

00001 pályázatról az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2021.( VII.27.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 

azonosító számú “Ébresszük újra a Somlót!” című pályázat 

végrehajtásához szükséges döntéseket meghozatalával 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidők: azonnal, folyamatos a pályázat lezárásáig 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. július 28. 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag – az Önkormányzat tulajdonában 

levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv 

véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:  

 

29/2021.( VIII.17.) 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 2022-2036. 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: 2021. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

– egyhangúlag –  az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 

pályázat projektmenedzsment feladatok ellátásáról az alábbi határozatot hozta:   

 

  

30/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítva, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

OJKJF/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a 

projektmenedzsment feladatok ellátására: 

 

- Takács Zoltán egyéni vállalkozó 

(8200 Veszprém, Török Ignác u. 2. 2. em.) 

- Schvarczné Kocsi Tímea egyéni vállalkozó 

( 8400 Ajka, Liliom u. 1. 2. em. 10. ajtó) 

- Varga Gábor egyéni vállalkozó 

(8420 Zirc, Simon István u. 4.) 

által benyújtott ajánlata érvényes. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a MFP- 

OJKJF/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázattal kapcsolatban  a 

projektmenedzsment feladatok eljárás nyertesének  a Varga Gábor egyéni 

vállalkozó (8420 Zirc, Simon István u. 4.)  hirdesse ki tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 

bruttó: 95.000.,- Ft-ot  tette. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az MFP- OJKJF/2021 kódszámú projekt 

megvalósításához szükséges Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a projektmenedzsment feladatok 

ellátására vonatkozóan a Varga Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Simon 

István u. 4.) vállalkozási szerződést kössön. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3./ azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István          

                                                      jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

– egyhangúlag – az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 

pályázat nyilvánossági feladatok ellátásáról az alábbi határozatot hozta:   

 

  

31/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítva, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

OJKJF/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a 

nyilvánossági feladatok ellátására: 

 

- Takács Zoltán egyéni vállalkozó 

(8200 Veszprém, Török Ignác u. 2. 2. em.) 

- Schvarczné Kocsi Tímea egyéni vállalkozó 

( 8400 Ajka, Liliom u. 1. 2. em. 10. ajtó) 

- Varga Gábor egyéni vállalkozó 

(8420 Zirc, Simon István u. 4.) 

által benyújtott ajánlata érvényes. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a MFP- 

OJKJF/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázattal kapcsolatban  a 

nyilvánossági feladatok eljárás nyertesének Varga Gábor egyéni vállalkozó 

(8420 Zirc, Simon István u. 4.)  hirdesse ki tekintettel arra, hogy a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 

bruttó: 15.000.,- Ft-ot  tette. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az MFP- OJKJF/2021 kódszámú projekt 

megvalósításához szükséges Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a nyilvánossági feladatok ellátására 

vonatkozóan a Varga Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Simon István u. 4.) 

vállalkozási szerződést kössön. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3./ azonnal 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                               jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István          

                                                      jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

– egyhangúlag –  az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 

2021 pályázat projektmenedzsment feladatok ellátásáról az alábbi határozatot 

hozta:   

 

32/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítva, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

UHK/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 2021 című pályázattal 

kapcsolatban a projektmenedzsment feladatok ellátására: 

 

- Takács Zoltán egyéni vállalkozó 

(8200 Veszprém, Török Ignác u. 2. 2. em.) 

- Schvarczné Kocsi Tímea egyéni vállalkozó 

( 8400 Ajka, Liliom u. 1. 2. em. 10. ajtó) 

- Varga Gábor egyéni vállalkozó 

(8420 Zirc, Simon István u. 4.) 

által benyújtott ajánlata érvényes. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a MFP- 

UHK/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 2021  című pályázattal 

kapcsolatban  a projektmenedzsment feladatok eljárás nyertesének  a Varga 

Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Simon István u. 4.)  hirdesse ki tekintettel 

arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 

ajánlatot – bruttó: 590.000.,- Ft-ot  tette. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az MFP- UHK/2021 kódszámú projekt 

megvalósításához szükséges Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ 

felújítása- 2021 című pályázattal kapcsolatban a projektmenedzsment 

feladatok ellátására vonatkozóan a Varga Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, 

Simon István u. 4.) vállalkozási szerződést kössön. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3./ azonnal 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                               jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István          

                                                      jegyző 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

– egyhangúlag – az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 

2021 pályázat tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásáról az alábbi 

határozatot hozta:   

 
 

33/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítva, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

UHK/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 2021 című pályázattal 

kapcsolatban a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására: 

 

- Takács Zoltán egyéni vállalkozó 

(8200 Veszprém, Török Ignác u. 2. 2. em.) 

- Schvarczné Kocsi Tímea egyéni vállalkozó 

( 8400 Ajka, Liliom u. 1. 2. em. 10. ajtó) 

- Varga Gábor egyéni vállalkozó 

(8420 Zirc, Simon István u. 4.) 

által benyújtott ajánlata érvényes. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a MFP- 

UHK/2021 kódszámú projekt megvalósításához szükséges Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása- 2021  című pályázattal 

kapcsolatban  a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok eljárás nyertesének  a 

Varga Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Simon István u. 4.)  hirdesse ki 

tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

érvényes ajánlatot – bruttó: 40.000.,- Ft-ot  tette. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az MFP- UHK/2021 kódszámú projekt 

megvalósításához szükséges Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ 

felújítása- 2021 című pályázattal kapcsolatban a tájékoztatási és nyilvánossági 

feladatok ellátására vonatkozóan a Varga Gábor egyéni vállalkozó (8420 Zirc, 

Simon István u. 4.) vállalkozási szerződést kössön. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3./ azonnal 

 
 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                               jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István          

                                                      jegyző 



 
 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az együttműködési 

megállapodásról az alábbi határozatot hozta:   

 
34/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00021 kódszámú 

“Ökoturizmus feltételeinek megteremtése a Somlón” című 

projekt megvalósítása és a projekt során létrejövő létesítmények 

működtetése és fenntartása érdekében együttműködési 

megállapodást köt az Önkormányzat és a Somlóvásárhelyi 

Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az együttműködési 

megállapodásról az alábbi határozatot hozta:   

 
35/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00021 kódszámú 

“Ökoturizmus feltételeinek megteremtése a Somlón” című 

projekt megvalósítása és a projekt során létrejövő létesítmények 

működtetése és fenntartása érdekében együttműködési 

megállapodást köt az Önkormányzat és a Somló és Térsége 

Gyermekeiért Egyesülettel. 

(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 17-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a Somló és Térsége 

Gyermekeiért Egyesületet támogatásáról az alábbi határozatot 

hozta:  

  

 
36/2021.(VIII.17.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Somló és Térsége Gyermekeiért Egyesületet 

300.000 Ft összeggel támogatja a 2021. évi költségvetés terhére. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. augusztus 18. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

– egyhangúlag –  az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 

pályázat játszótéri eszközök beszerzéséről az alábbi határozatot hozta:   

 

37/2021.(IX.13.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

OJKJF/2021 (projekt azonosító: 3282730551) pályázattal kapcsolatosan a 

játszótéri eszközök beszerzése vonatkozásában: 

 

- Woodwork Hungary Kft.  

(2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 4. Adószám: 14958810-2-13) 

 

- Borsod Agroker Zrt.  

(3434 Mályi, Kistokaj út 1. Adószám: 11072229-2-05 ) 

 

Royal-Kert Kft. 

(8200 Veszprém, Sólyi út 8. Adószám: 12609046-2-19) 

 

által benyújtott ajánlatok érvényesek. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az MFP-

OJKJF/2021 (projekt azonosító: 3282730551) pályázattal kapcsolatosan a 

játszótéri eszközök beszerzése vonatkozásában lefolytatott eljárást 

eredményesnek minősíti, és nyertesének a Royal-Kert Kft. (8200 Veszprém, 

Sólyi út 8. Adószám: 12609046-2-19) ajánlatát hirdeti ki nettó 3 736 800 Ft + 

27 % ÁFA, bruttó 4745 736 Ft összegű ajánlata alapján, tekintettel arra, hogy 

a legalacsonyabb bruttó összegű ajánlatot tette. 

 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszóeszközöket a 2./ pontban megjelölt 

vállalkozástól és összegben megrendelje, a vállalkozással az ajánlattal 

összhangban a szállítási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3. pont esetében: azonnal 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                 jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

                Bendes István          

                                                    jegyző 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

– egyhangúlag –  az TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosító számú projekt 

bölcsőde létesítéséről  az alábbi határozatot hozta:   

 

38/2021.(IX.13.) Kt. sz. határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” 

című projekt kivitelezési munkálatai vonatkozásában az előterjesztés 

mellékletét képező „ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT” 

dokumentumot elfogadja. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” 

című projekt kivitelezési munkálatai vonatkozásában az előterjesztés 

mellékletét képező Közbeszerzési tervet elfogadja. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” 

című projekt kivitelezési munkálatai vonatkozásában az eljárás becsült értékét 

az 1. részfeladat vonatkozásában nettó 91 940 529 Ft, a második részfeladat 

vonatkozásában nettó 2 200 000 Ft összegben elfogadja. 

 

4./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” 

című projekt kivitelezési munkálatai vonatkozásában az anyagi fedezetet a 

projekt támogatási szerződése terhére biztosítja. 

 

5./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” 

című projekt kivitelezési munkálatai (2 részfeladat) tárgyú beszerzésnél 

felhatalmazza a jegyzőt / aljegyzőt, hogy az esetlegesen szükséges technikai 

módosításokat a közbeszerzési dokumentációban elvégezze. 

 

 

Felelős:   1-4. pontok esetében: Marton Zsolt polgármester 

  5. pont esetében: Bendes István jegyző / Rendes-        Somlai 

Eszter aljegyző 

Határidő: 1.-4. pontok esetében: azonnal 

               5. pont esetében: folyamatosan 

 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                 jegyző 

  

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

 

                 Bendes István          

                                                      jegyző 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az TOP-1.4.1-19-VE1-2019-

00009 azonosító számú projekt bölcsőde létesítéséről  az alábbi 

határozatot hozta:   

 
39/2021.(IX.13.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde 

létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt kivitelezési munkálatai 

(2 részfeladat) tárgyú beszerzésnél a bírálóbizottság tagjának 

megbízza: 

 

Bendes István jegyzőt (jogi szakértelem) 

 

Szabó Dániel építészmérnököt (közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelem) 

 

Harsányi István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 

(00055) (közbeszerzési  szakértelem) 

 

Varju Szilviát (pénzügyi szakértelem) 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester,  

Határidő: azonnal 
 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

 

                   Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az TOP-1.4.1-19-VE1-2019-

00009 azonosító számú projekt bölcsőde létesítéséről  az alábbi 

határozatot hozta:   

 
40/2021.(IX.13.) Kt. sz. határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde 

létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt kivitelezési munkálatai 

(2 részfeladat) tárgyú beszerzésnél az ajánlati felhívást és a 

közbeszerzési dokumentumokat elfogadja, az eljárás 

megindítását jóváhagyja.  

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester,  

Határidő: azonnal 
 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer pályázatról az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2021.(IX.13.) 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 2022. évi fordulójához, ennek 

érdekében a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról szóló Csatlakozási Nyilatkozatot  megküldi a 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1085 Budapest, Gyulai Pál 

utca 13. 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 kiírja az „A” és „B” típusú pályázatot. A 

pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5.  

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: 2021. október 1. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 
 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

 

                    Bendes István         

                                           jegyző 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az jelzálog törlésről  az alábbi 

határozatot hozta:   

 
42/2021.(IX.13.) Kt. sz. határozat 

 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 8481 Somlóvásárhely zártkert 1669 hrsz-ú 

ingatlan ½ tulajdoni hányadára bejegyzett jelzálogjog 

törléséhez hozzájárul, mivel a bejegyzés alapjául szolgáló 

tartozás rendezésre került. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármester a 

jelzálogjog törléséről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 
 

 

kmf. 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az  általános iskolai körzethatár 

véleményezésről az alábbi határozatot hozta: 

 
43/2021.(X.12.) 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 jelenlegi kötelező 

felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 

meghatározásával egyetért.  

2. Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében 

Somlóvásárhelyen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskolába járó gyermekek létszáma 14 fő, akik közül 11 fő a 

Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola tanulója, 1 fő 

pedig a Pető András Gyakorló Általános Iskola tanulója, valamint 

a 2 fő pedig a Tüskevári Általános Iskola tanulója. 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fenti döntésről a Pápai Tankerületi Központot értesítse. 

 

Felelős: polgármester 

     Határidő: 1-3./ 2021. október 15. 
 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 



 
 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a közmeghallgatásról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

    44/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. 54. §-ában foglaltakra figyelemmel 

2021. november 25-én (csütörtök) 17,00 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a település lakosságát értesítse a 

közmeghallgatás időpontjáról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a  Somlóvásárhelyi Polgárőrség és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megbízási szerződéséről az alábbi 

határozatot hozta:  

 

45/2021.(X.12.) Kt. sz. határozat  

 

1.Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy megbízási szerződést köt a település  biztonsága 

segítésére a Somlóvásárhelyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel. A feladat ellátást az önkormányzat 300.000 Ft összeget 

biztosít. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 

( A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 

 

 

 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a székhelyhasználatról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

    46/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja, hogy a Somlói Fiatalok a Borkultúráért 

Egyesület székhelyként az önkormányzat tulajdonát képező 

Somlóvásárhely, 018/3 hrsz-ú ingatlant a Somló Kapuja 

Látógatóközpontot jelöljék meg. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges hozzájárulás aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a földút murvázásáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

    47/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 8-as útról a hegy felé vezető földút 

murvázásával Borbély Csaba vállalkozót bízza meg (8481. 

Somlóvásárhely, Viola u. 2.) bruttó 1.357.503, -Ft összegért. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a támogatásról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

    48/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, 

Szilágyi u.3.) részére az önkormányzat költségvetése terhére 

10.000,-Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a háromoldalú szerződésről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

    49/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Somló hegy 911, 912 é 913 hrsz-ú 

ingatlanok borgazdasági területbe vonása érdekében háromoldalú 

megállapodást köt a REKONTIR BPM Kft-vel (1112 Budapest, 

Tippan utca 1.4/401.) és a Völgyzugoly Műhely Kft-vel (1024 

Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5.) a HÉSZ modosításához. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges szerződés megkötésére. 

(A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a belterületbe vonásról, ingatlan 

vásárlásról az alábbi határozatot hozta: 

 

    50/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Somlóvásárhely 053 hrsz-ú terület 

belterületbe vonását támogatja.  

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Somlóvásárhely 051/4 hrsz-ú 

ingatlanra 500 e Ft összeg erejéig vételi ajánlatot tesz, és 

amennyiben a tulajdonos elfogadja, azt megvásárolja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és az adásvételi szerződés 

aláírására. 

(Az önkormányzat felé írt levél a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-3./ azonnal 

 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 



 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a karácsonyi díszítésről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

    51/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a településközpontjába bruttó 600.000,-

Ft összeg erejéig a villanyoszlopkra díszvilágítást szereltet. 

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a díszvilágítás 

beszerzésével. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az EFI iroda fűtéséről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

    52/2021.(X.12.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, az EFI irodában a fűtést klímával biztosítják 

és a helyiségben a cserépkályha melletti rést elszigeteli, ehhez az 

önkormányzat költségvetéséből bruttó 1.600.000,-Ft-ot biztosít. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a klíma beszereltetésére és a 

helyiség szigetelése megoldására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 13. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 21-én tartott rendkívüli 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Marton Zsolt         polgármester – igen 

Bolla Barnabás   alpolgármester – igen 

Jakab Gyula     képviselő - igen 

Sebestyén Géza                        képvisel – igen 

Sorok Ádám   képvisel – igen 

Szabó László     képviselő - igen 

Szekér Sylvia    képviselő – igen 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az bölcsőde közbeszerzéséről 

az alábbi határozatot hozta: 
 

    53/2021.(X.21.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának képviselő testülete név 

szerinti szavazással a „TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 

azonosítószámú, „Bölcsőde létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt 

kivitelezési munkálatai (2 részfeladat)” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

1. részfeladat:  

- A Bau-Fal. Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján, mivel a Felólvasólapon szerepló összeg nem egyezik a 

Főösszesítőben szereplő összeggel és annak javítása megváltoztatná az 

ajánlattevők között kialakult sorrendiséget. A Főösszesítőben szereplő 

valós összeg: 99.621.683,-Ft. 

- A részfeladat eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján, mivel rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő 

a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevővel. Mindegyik ajánlati ár magasabb, mint a bontási 

jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezésre álló anyagi fedezet. 

 

2. részfeladat:  

Ajánlatkérő a Felhívásban meghatározta, hogy eredménytelenné 

nyilváníthatja az adott részfeladatot, amennyiben az 1. részfeladat 

vonatkozásában nem tud eredményt hirdetni, így ebben az esetben a 

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részfeladat eredménytelen. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                 jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. október 21. 

                  Bendes István         

                                           jegyző 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a közbeszerzésről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2021.(XI.25.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde 

létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt kivitelezési munkálatai 

vonatkozásában az eljárás becsült értékét az 1. részfeladat 

vonatkozásában nettó 91 940 529 Ft, a második részfeladat 

vonatkozásában nettó 2 200 000 Ft összegben elfogadja. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde 

létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt kivitelezési munkálatai 

vonatkozásában az anyagi fedezetet a projekt támogatási 

szerződése terhére biztosítja. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 azonosítószámú, „Bölcsőde 

létesítés Somlóvásárhelyen” című projekt kivitelezési 

munkálataira elindítja a közbeszerzési eljárást, hogy az 1. 

pontban meghatározott költségből a kivitelezés megvalósítható 

legyen. 

 

Felelős:   1-3. pontok esetében: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1.-3. pontok esetében: azonnal 

 
 

kmf. 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. november 26. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – a Ébresszük újra a Somlót 

pályázatról az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2021.(XI.25.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a TOP-5.3.2-17 kódszámú „Ébresszük újra a Somlót” 

című pályázathoz Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésében további 500.000 Ft önerőt biztosít. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. november 26. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – az idősek támogatásáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

56/2021.(XI.25.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 60 év feletti lakosok részére 2000 Ft/fő értékű 

ajándékcsomagot biztosit. 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 65 év feletti lakosok részére 10.000 Ft/fő 

összegben rezsi támogatást biztosit. 

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatások 

intézésével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-3./azonnal 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                   jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. november 26. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag – az ingatlan felajánlásról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

57/2021.(XI.25.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Somlóvásárhely, Szent Imre tér 14. szám alatti 

(692, 693, 694 hrsz-ú)  ingatlant köszönettel elfogadja a 

Premontrei Női Kanonokrendtől.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges szerződések megkötésére, aláírására 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-2./azonnal 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. november 26. 

 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én tartott 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –   a 2022. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott 

pályázatok bírálatáról az alábbi határozatot hozta: 

    58/2021.(XI.25.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázaton az „A” típusú pályázatot benyújtókat 5.000 

Ft/hó támogatásban részesíti és az alábbi rangsorban állapítja meg 

a pályázatot benyújtó ösztöndíjasokat. 
 

„A”   t í p u s ú   
 

1./ Varga Verita 8481 Somlóvásárhely, Viola u. 1. 
 

2./ Varga Milán 8481 Somlóvásárhely, Viola u. 1. 
 

3./ Vers Petra  8481 Somlóvásárhely, Somlay tér 6. 
 

4./ Vers Botond 8481 Somlóvásárhely, Somlay tér 6. 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az "A" típusú 

pályázatokat a döntésnek megfelelően rögzítse fel az EPER-

Bursa rendszerben és a szükséges mellékletekkel együtt a 

Támogatáskezelőhöz terjessze fel.  
 

Határidő: 2021. december 06. 
 

Felelős: Bendes István jegyző 
              Marton Zsolt polgármester 
 

 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. november 26. 

                  Bendes István         

                                           jegyző 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 14-én tartott 

nyivános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –   a pályázat módosításárólaz 

alábbi határozatot hozta: 

 

    59/2021.(XII.14.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében támogatott 

3280331336 projekt azonosító számú, a jelenleg Somlóvásárhely, 

1011 hrsz-ú út felújítására vonatkozó projekt megvalósítási 

helyszínére vonatkozóan módosítási kérelmet nyújt be, 

figyelemmel a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című, 

3301364826 azonosító számú projektre. 

 

A módosítás keretében az új megvalósítási helyszín: 

Somlóvásárhely, 372/1, 372/16 és 372/53 hrsz-ú ingatlanok. 

 

A polgármester intézkedik a módosításhoz szükséges 

dokumentáció elkészítéséről. 

 

Határidő: 2022.01.31. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. december 15. 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 14-én tartott 

nyivános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  a belső ellenőrzési jelentésről 

az alábbi határozatot hozta: 

 

    60/2021.(XII.14.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentést 

elfogadja. 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az intézkedési tervet jóváhagyja. 

(A jelentés és az intézkedési terv a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik) 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-2/azonnal 

 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. december 15. 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 14-én tartott 

nyivános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 

igen szavazattal – egyhangúlag –  az ajánlattételi felhívásról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

    61/2021.(XII.14.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a 

beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 

szabályzata alapján az Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

című pályázat megvalósításához az alábbiaktól kér árajánlatot: 

 

- Baumidex Kft. 

(8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.) 

-Avép Kft. 

(8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) 

- Via Vomito Kft. 

(8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza a polgármestert az árajánlatok kiküldésével. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal 

 

 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. december 15. 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 



KIVONAT 

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 22-én tartott nyivános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

– egyhangúlag –  az önkormányzati feladatellátást szolgáló útfelújítással 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 

 

    62/2021.(XII.22.) Kt. sz. Határozat 

 

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása című pályázattal kapcsolatosan az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló útfelújítása vonatkozásában: 

 

 

- Baumidex Kft. 

(8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.) 

-Avép Kft. 

(8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) 

- Via Vomito Kft. 

(8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) 

által benyújtott ajánlatok érvényesek. 

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (projekt azonosító: ebr 520255) 

pályázattal kapcsolatosan az útfelújítás vonatkozásában lefolytatott eljárást 

eredményesnek minősíti, és nyertesének a Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari 

Park É-i szektor III/1.) Adószám: 11963468-2-19) ajánlatát hirdeti ki nettó 

15.297.320 Ft + 27 % ÁFA (4.132.276 Ft),  bruttó 19.427.596 Ft összegű 

ajánlata alapján, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb bruttó összegű 

ajánlatot tette. A bruttó 19.427.596 Ft összegből a pályázat terhére kíván 

elszámolni 14.570.697 Ft összeget, a fennmaradó 4.856.899 Ft összeget a 

2021-2022. évi költségvetés terhére biztosít. 

 

3./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

útfelújítással a 2./ pontban megjelölt vállalkozástól és összegben megrendelje, 

a vállalkozással az ajánlattal összhangban a szállítási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Marton Zsolt polgármester 

Határidő: 1-3. pont esetében: azonnal 

 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                                   jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. december 23. 

                  Bendes István          

                                                        jegyző 



 

KIVONAT 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 22-én tartott 

nyivános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 

igen szavazattal – egyhangúlag – a polgármester jutalmáról az 

alábbi határozatot hozta:  

 

    63/2021.(XII.22.) Kt. sz. Határozat 

 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának képviselő-testülete, 

úgy dönt, hogy Marton Zsolt polgármester részére eddigi 

munkájának elismeréséért 3 havi tiszteletdíjnak megfelelő 

összegű jutalomban.  

A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom 

számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
 

kmf. 

 

 

 

    Marton Zsolt sk.                                    Bendes István sk. 

    polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2021. december 23. 

 

 

                  Bendes István         

                                           jegyző 
 

 

 
 

 
 


