
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 317-5/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március
26-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás települési képviselő
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő
Szabó László települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

c.)
Távolmaradását jelezte:

Nemes Árpádné települési képviselő
Sebestyén Géza települési képviselő
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Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Vagyonrendelet felülvizsgálata Marton László polgármester

2./ Kármentő alapból történő beruházások egyeztetése  Marton László polgármester

3./ Vegyes ügyek  Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Vagyonrendelet
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László polgármester:

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a rendelet elfogadását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
az   Önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendeletet alkotta:



4/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet

az  Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.
Kármentő alapból történő beruházások egyeztetése  

Marton László polgármester:
A kármentő alapból lehívott pénzekkel június 30-ig el kell számolni. A szennyvízberuházás 
önerejére 49.000.000 Ft-ot hívtunk le, de sajnos június 30-ig azzal elszámolni nem tudunk, 
mert nem fog megvalósulni a beruházás. Ezért a stratégiai tervet ismét módosítani kell.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a stratégiai terv módosításáról az alábbi határozatot hozta:

22/2013.(III.26.) Kt. számú határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy a 18/ 2013. (III.08.), és a 35/2012.(VI.11.) Kt. számú
határozattal  módosított  12/2011.  (III.09.)  Kt.  sz.  határozatot  az
élhetőbb  falu  célja  érdekében,  különös  tekintettel  a  vörös  iszap
károsodás miatti negatív életérzés ellensúlyozására a megvalósítandó
célokat, fontossági sorrendjüket az alábbiak szerint módosítja. 

CÉLOK VÁRHATÓ KÖLTSÉGE
1./
Vezetékes ivóvízminőség javítása.
Ammónia szűrő beszerelése, mert jelenleg a csecsemők és
a terhes anyák csak kannás vizet ihatnak. 62.680.000,-Ft
2./
Általános Iskola felújítása, bővítése, Tornaterem építése, sportpálya felújítása,
iskolai hangosítás. 
Az iskolába 178 gyermek jár, jelenleg udvarról megközelíthető WC áll
rendelkezésre, a tornaórák a kultúrház nagytermében zajlanak, ahol 
labdajátékot a nyílászárók  miatt nem lehet gyakorolni. 400.000.000,Ft
3./
Óvoda felújítása 
Az 1998-ban épült óvoda tetőtere beépítetlen maradt, ott tornaszobák 



és foglalkoztatókat (logopédus, fejlesztő) szeretnénk megoldani, szigetelést,
épületenergetikai fejlesztést kell megoldani. 100.000.000,-Ft
4./
Szennyvízberuházás (Somlóvásárhely-Somlójenő együtt)
Somlóvásárhely és Somlójenő település közösen 1480 fő 
szennyvíz elvezetését kívánja megoldani. A fejlesztés szükségessége
különösen a magas belvíz miatt indokolt. 100.000.000,-Ft
5./
Régi kolostor romjaira épült műemlék épület 
múzeummá alakítása A település központjában található romos épület alkalmas
lenne a helyben összegyűjtött népi emlékek méltó elhelyezésére.

100.000.000,-Ft
6./
Régi óvoda épülete ifjúsági szállássá alakítása
A több mint húsz éve üresen álló épület a Somló hegyre érkező
turisták számára nyújthat kedvező áron szállás lehetőséget. 

100.000.000,-Ft

7./
Római katolikus műemlék templom tetőcseréje, külső és belső 
vakolat felújítása. 100.000.000,-Ft
8./
Vörös iszappal érintett földterület vásárlása fásítás céljából.

20.000.000,-Ft
9./
Ingatlan vásárlás múzeum bővítése céljából és villany 
bevezetése, múzeum tető felújítása

40.000.000,-Ft
10./
Digitális térkép beszerzése a változások követése érdekében.

  4.000.000,-Ft
11./
Buszmegállók felújítása építése, az utak kátyúzása,
környezet szépítése falukép javítása érdekében. 50.000.000,-Ft
12./
Közösségi tér kialakítása (Faluközpont fejlesztése, Rendezvénytér
kialakítás) 10.000.000,Ft
13./
Falubusz vásárlása  10.000.000,-Ft
14./
Pályázati önerő kiegészítésekre:
- iskola tető javítás, vis maior önereje
- traktorkiegészítő vásárlására 15.000.000,- Ft
15./ Térfigyelő kamera vásárlása 10.000.000,- Ft



3.
Vegyes ügyek
 
Somló-környéki TKT tagdíja, családsegítés
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Marton László polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a  Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
megküldte az éves tagdíjra vonatkozó hozzájárulásunkat, ami 300 ft/lakos/ év, ami összesen
360.600 Ft.
A  családsegítő  és  gyermekjóléti  feladatellátás  biztosításához  2013.  évben  772  Ft/lakos
összegben, összességében 927.944 ft-tal kell az Önkormányzatnak hozzájárulni.

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

23/2013.(III.26.) Kt. számú határozat

1./Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2013.évi tagdíját
elfogadja 360.600 Ft-ban.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tagdíj utalására.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátása hozzájárulásáról  az alábbi határozatot hozta:

24/2013.(III.26.) Kt. számú határozat

1./Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti feladatok ellátásához a Somló-
környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  számlájára  utal  927.944  Ft
hozzájárulást két egyenlő részletben, 2013.03.31-ig, és 2013.06.30-ig.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hozzájárulás
utalására.



Házi segítségnyújtás
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Marton László polgármester:

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatott, hogy a házi segítségnyújtás díja
2013.  évben  január  1-től  március  31-ig  300.611  Ft.  Április  1-től  60  Ft/alkalom
gondozottanként. Nálunk 18 gondozott van, ami 20 napra 60 ft-os díjjal 1200 Ft/hó/fő, ami
április 1-tőldecember 32-ig összesen 202.500 Ft.
Kérem a testületet, hogy ezt a díjat vállalja át az Önkormányzat a gondozottaktól.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
a gondozási díj átvállalásáról az alábbi határozatot hozta:

25/2013.(III.26.) Kt. számú határozat

1./Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy  a  házi  segítségnyújtásért  fizetendő  gondozási  díjat  átvállalja  a
gondozottaktól, és azt a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
számlájára  utalja,  ami  2013.01.01-2013.03.31-ig  300.611  Ft,  2013.
április 1- december 31-ig 202.500 Ft 
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pénzeszköz
utalására.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


