
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: Svh/62-1/2015.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-
én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.) Képviselő-testület tagjai:

                        Marton Zsolt                                      polgármester   

Bolla Barnabás                                   alpolgármester

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Szabó László                                      települési képviselő

Bakos István                                       települési képviselő 

Göcsei Balázs                                     települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

b.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Dürgő Ágnes  pü-i főelőadó

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Marton  Zsolt  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 7 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

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

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
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 NAPIRENDEK:

1./ A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal  fenntartásához hozzájárulás
Előadó: Marton Zsolt polgármester

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Marton Zsolt polgármester

3./ A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Marton Zsolt polgármester

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet 
megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Marton Zsolt polgármester

5./ A települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:  Marton Zsolt polgármester

6./ A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester

7./ Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester

8./ Polgármester 2015. évi szabadság terve
Előadó: Marton Zsolt polgármester

9./ Védőnői beszámolója
Előadó: Marton Zsolt polgármester

10./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal  fenntartásához hozzájárulás
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester: Elmondja,  hogy az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került.  Elmondja,  hogy a  Somlóvásárhelyi  KÖH költségvetése  a  tavalyihoz  képest  48  % -kal
csökkent.  A lakosságszám  a  tavalyihoz  képest  28  %-kal  lett  kevesebb.  Az  előterjesztésben
foglaltak szerint  a  településeknek hozzájárulnia  a  hivatal  fenntartásához  Kéri,  aki  egyetért,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  fenntartásához  hozzájárulásáról az  alábbi
határozatot hozta:
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7/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester

 

2./  Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, akinek
kérdése van az tegye fel.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy a cafeteria a közfoglalkoztatottak részére is
jár? 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  elmondja,  hogy  a  közfoglalkoztatottak  részére  csak  adható  a
caffetéria, de nem lett a költségvetésbe betervezve.

Dürgő Ágnes pénzügyi-főelőadő: Elmondja, hogy a közalkalmazottak részére adható a cafeteria,
a köztisztviselők részére jogszabály írja elő a mértékét. 

Marton Zsolt polgármester:  Kéri, aki elfogadja a 2015. évi költségvetést,  az kézfenntartással
szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotta:

1/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 
3./   A Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthette.
Kéri, aki elfogadja rendeletet, az kézfenntartással szavazzon. 
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésről az
alábbi rendeletet alkotta:

2/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
a  Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott

köztisztviselők illetménykiegészítésről
    ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4./A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  rendelet
megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt  polgármester:  Az előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre került.  Kéri,  aki
egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely  Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet megalkotására kért határidő
hosszabbításáról az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (I. 12.) Kt. sz. Határozat

1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának képviselő-
testülete   azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz,  hogy a nem közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
2./  Indokolás:  A Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló
közszolgáltatásról  szóló  –  önkormányzati  rendelet-
tervezethez véleményezését még nem küldte meg, és addig
az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem tudja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést
a  Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. február 12.

5./ A települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
törvényességi  felhívással  élt  a települési  ingatlanok  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló
rendelet  megalkotása  ügyében,  és  kötelezi  az  önkormányzatot  a  rendelet  megalkotására.  Az
előterjesztést mindenki megkapta, a rendelet-tervezet részletesen tartalmazza a saját ingatlanokra
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vonatkozó és a települést érintő szabályokat.

Göcsei  Balázs  települési  képviselő:  Kérdezi,  hogy  ki  ellenőrzi,  ha  valaki  nem  tartja  be  a
rendeletben foglaltakat? 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  jegyzői  hatáskör,  felszólítás  történik  először,
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor lehet szankciót alkalmazni. 

Sebestyén Géza települési képviselő: Kérdezi, hogy amennyiben  egy bank a tulajdonos, akkor
őket is fel lehet szólítani? 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Ilyen esetben természetesen a bankot kell felszólítani. Ismerteti a
rendeletet. 

Marton Zsolt polgármester: A településen gazdátlan állatot etetni tilos.

Bolla Barnabás települési képviselő: Elmondja, hogy az ebösszeírás is most van folyamatban.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
törvényességi felhívásról az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

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

Marton  Zsolt  polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  a  települési  ingatlanok  és  a  közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásával, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a települési
ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

3/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
a települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról 

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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6./ A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: A korábbi ülésen már döntés született, hogy mezei őrszolgálatot hoz
létre Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete, emiatt rendeletet kell alkotni. Javasolja a
testületnek,  hogy  fogadja  el  a  rendelet  tervezetet.  Kéri,  aki  elfogadja  rendeletet,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlóvásárhely  Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –  mezei
őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről  szóló rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

4/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
 a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről 

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

7./ Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátások  rendszere  2015.  évben  jelentős  mértékben  átalakul.  2015.  március  1-jétől
változik a szociális ellátásokra vonatkozó szabályok. Javasolja a testületnek, hogy fogadja el a rendelet
tervezetet. Kéri, aki elfogadja rendeletet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a szociális
rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

5/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
szociális ellátások szabályozásáról

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

8./ Polgármester 2015. évi szabadság terve
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  elkészítette  a  2015.  évi  szabadság  tervét.
Tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  2015.  évi  szabadság  tervéről.  Bejelenti  személyes
érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 

Marton Zsolt polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek.  

Bolla  Barnabás  alpolgármester:  Szavazásra  bocsátja,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy Marton  Zsolt
polgármester a szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal  - egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta: 
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10/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Marton Zsolt polgármestert a pol-
gármester 2015.évi szabadság tervéről a döntéshozatalából
kizárja. 

(Marton Zsolt a szavazásban nem vesz részt)

Bolla Barnabás alpolgármester:  Szavazásra bocsátja,  Marton Zsolt  polgármester  a  2015. évi
szabadság tervének elfogadását. Kéri, aki elfogadja a szabadság terv, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
polgármester 2015.évi szabadság tervéről az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

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

2-4: folyamatos

Az alpolgármester átadja az ülés vezetését  Marton Zsolt polgármesternek.

9./ Védőnői beszámolója
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Marton Zsolt polgármester: Ismerteti a védőnői beszámolót. Kéri, akinek kérdése van az tegye
fel.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a védőnő
beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:
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12/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

10./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előző hónapban 1 fő részére összesen 10.000,- Ft
összegben állapított meg önkormányzati segélyt születésre tekintetettel, és 1 fő részére összesen
20.000,- Ft összegben állapított meg önkormányzati segélyt közeli hozzátartozó eltemettetésére
tekintetettel.

Beszámoló a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörében hozott
döntéseiről

Cziglerné Siket Gabriella települési  képviselő:  Elmondja, hogy 2 fő részére állapított  meg a
bizottság összesen 18.000,- Ft összeggel önkormányzati segélyt az előző hónapban.

Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának módosítására:

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  Bolla  Barnabás  alpolgármester  benyújtotta
tiszteletdíjának lemondó nyilatkozatának módosítását. Az alpolgármester írásban nyilatkozott,
hogy a tiszteletdíjából korábban  64.703,- Ft-ról lemondott, de ezen módosítani szeretne, és
2015. február 01. naptól 54.703,- Ft-ról mond le.

Bolla Barnabás alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt
venni.

Marton Zsolt polgármester:  Szavazásra bocsátja, ki ért egyet azzal, hogy az alpolgármestert a
szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: 

13/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

(az alpolgármester szavazásban nem vesz részt)

Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely  Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – Bolla
Barnabás alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról az alábbi határozatot hozta:
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14/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására:

Marton  Zsolt  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  Somlóvásárhely
Önkormányzata  és  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  között  megállapodás  megkötésére
kerülne sor települési ügysegédi feladatok ellátására.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  ehhez  egy  arra  alkamas  helyet  kellene
kijelölni, ahol hetente hétfőn 8.15-8.45- ig az ügysegéd tevékenykedik.

Sebestyén Géza települési képviselő: A házasságkötő termet javasolja. 

Szabó László  települési képviselő: A falugazdász is ott fogadja az ügyfeleit.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A  hivatalban  nehezen  kivitelezhető,  mivel  nincsen  erre
megfelelő hely. 

Marton Zsolt polgármester:  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Somlóvásárhelyi Kultúrház
házasságkötő termében legyen az ügysegéd részére meghatározott helyiség, az kézfenntartással
szavazzon.

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátásáról az alábbi határozatot hozta:

15/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

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

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

Több  kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselő-testület  nyílt  ülést  18.20
órakor bezárta.

kmf.

                         Marton Zsolt  Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző
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