Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Szám: Svh/62-2/2015.
JEGYZŐK ÖNYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 09én 18.30 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

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 nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

2./ Szociális étkeztetés biztosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
3./ A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
4./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelet újraalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
5./ Szervezeti Működési szabályzat módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
6./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Marton Zsolt polgármester
7./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Marton Zsolt polgármester
8./Településrendezési Eszközök módosítási terve
Előadó: Marton Zsolt polgármester
9./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
10./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
11./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Már több alkalommal beszéltek erről a közszolgáltatásról. Kéri, aki elfogadja a rendelettervezetet, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az
alábbi rendeletet alkotta:
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6/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
2./ Szociális étkeztetés biztosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót
a jegyző asszonynak.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy kötelező feladatellátás az önkormányzat részére,
melyet meg kell valósítani. Az előterjesztésben foglaltakban részletezett feladatokat kell megtenni
a szükséges működési engedély kiadásához. Ezt a kötelező feladatot elláthatja önmaga vagy
társulás formájában is. Somlóvásárhelyen az óvodában működő konyha helyben lenne, ezért volt
célszerű ennek a kiválasztása az étkeztetés biztosítására.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatokkal
egyetért, az szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
étkeztetés bevezetéséről az alábbi határozatot hozta:
16/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
1. Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 86. §. (1) bekezdés b) alapján
étkeztetést biztosít.
2. A szolgáltatás célja, hogy a településen élő, szociálisan
rászoruló igénylőknek segítséget tudjon nyújtani.
Az ellátás elsődleges feladata, hogy a rászorultság mértékétől
függően saját otthonukban, lakókörnyezetükben kapjanak
segítséget a rászorulók, fenntartva ezzel önálló életvitelüket.
3. Az Önkormányzat ezen feladata során napi egyszeri meleg
ételt biztosít, a Somlóvásárhelyen állandó lakcímmel
rendelkező szociálisan rászorulók részére.
4. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges működési
engedély beadására.
Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szakmai program elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
17/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §. (1)
bekezdés c) pontja alapján szociális étkeztetés szakmai
programját jóváhagyja.
(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
megállapodás elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
18/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
1. Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a szociális gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyillvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.6 pontja
alapján ellátási szerződést köt a mellékelt árajánlat alapján:
- a Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és
Feladatellátó Társulással (Óvoda Konyha Somlóvásárhely,
Sport u. 1.) 2015. június 1. napjától.
- Kocsy Miklós (Resti Vendéglő) 8460 Devecser, Vasút u.
15. szám alatti egyéni vállalkozóval 2015. július 1.
napjától.
2. Felhatalmazza a polgármestert
megállapodások megkötésére.

a

szükséges

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
3./ A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: A gyermekétkeztetést a társulás által fenntartott Somlóvásárhelyi
Napköziotthonos Óvoda Konyhája végzi, a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díját
rendeletben kell megállapítani. Átadja a szót a jegyző asszonynak, hogy részletesebben
tájékoztassa a képviselő- testületet.
Szlottáné Turi Edina jegyző: elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján gyermekétkeztetés térítési díját az önkormányzat állapítja meg.
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Az óvoda fenntartója a Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó
Társulás, ezért a jogi szabályozás alapján a térítési díjakat, a társulási megállapodásban kijelölt
vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete
jogosult meghatározni, így Somlóvásárhely Község Önkormányzata. A gyermekétkeztetésre
vonatkozó nyersanyag normáit a mellékelt előterjesztés részletesen tartalmazza. A szociális
étkeztetés térítési díjának meghatározását szintén részletesen tartalmazza az előterjesztés. Az
önkormányzat normatívát vehet igénybe, mely 221,- Ft/ adag. A személyi térítési díj nem lehet
magasabb az intézményi térítési díj összegénél. Elmondja, hogy a normatívát nem kötelező teljes
összegben felhasználni, bár az önkormányzat a feladat ellátás megvalósításával a szociálisan
rászorult személyek részére nyújt segítséget a mindennapjaikban. Elmondja, hogy az előterjesztés
részletesen tartalmazza a normatíva felhasználásának lehetőségeit.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése van az tegye fel.
Szabó László települési képviselő: Kérdezi, hogy miért utólag kerül megfizetésre a térítési díj?
Mi történik olyan esetben, ha nem kerül kifizetésre?
Szlottáné Turi Edina jegyző: elmondja, hogy megállapodás kerül megkötésre a szolgáltatást
igénybe vevővel, mely szabályozza az ellátás megszüntetésének feltételeit is.
Marton Zsolt polgármester: Kérdezi, hogy milyen igazolás kell a szenvedélybetegektől?
Szlottáné Turi Edina jegyző: Mindenképpen szakorvosi igazolással igazolhatja rászorultságát.
Sebestyén Géza települési képviselő: Évente kerül megállapításra a térítési díj?
Szlottáné Turi Edina jegyző: Igen. A gyermek étkeztetés díját is meg kell állapítani évente, és a
lehetséges áremelkedések miatt egyszer lehet módosítani a szociális étkeztetés térítési díjat is. A
társulás települései határozattal fogadják el, a székhelynek kell rendeletben döntenie.
Sebestyén Géza települési képviselő: 50%-ot javasol a normatíva felhasználásából.
Marton Zsolt települési képviselő: Egyetért.
Szabó László települési képviselő: Egyetért.
Göcsei Balázs települési képviselő: Egyetért.
Marton Zsolt polgármester: Javasolja a normatíva 50%-át, amely 110,- Ft kerülne
felhasználásra. Kéri, aki elfogadja térítési díjakat, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról az alábbi határozatot hozta:
19/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
1.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzata
a
Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és
Feladatellátó Társulás által fenntartott melegkonyha
gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyag normáit a
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mellékelt javaslat alapján elfogadja.
2. A Képviselő-testület elfogadja a gyermekétkeztetésre
vonatkozó rendelet-tervezetet.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások megkötésére, és aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
(A javaslat a határozat mellékletét képezi)
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról az alábbi
rendeletet alkotta:
7/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodás helyi szabályozásáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
4./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelet újraalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthette.
Sebestyén Géza települési képviselő: A törvényességi felhívásra a hibák javítása megtörtént.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Igen. A képviselő-testületi ülésről bejelentés nélkül távol maradó
képviselővel szemben alkalmazandó szankciókról kizárólag az önkormányzat SZMSZ-ében lehet
rendelkezni. Továbbá a bevezető részben a jogalkotás aktusára utaló kifejezés nem felel meg a
jogszabályban megjelölt szövegezési mintának, emiatt nem lehet módosítani, hanem új rendeletet
kell alkotni.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a törvényességi felhívással és elfogadja
rendeletet, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
a törvényességi felhívásról az alábbi határozatot hozta:
20/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2. A felhívás a 8/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet 4. §
(2) és (3) törvénysértő bekezdéseinek megszüntetésére
irányult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 33. §a alapján.
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3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a
jogszabályoknak megfelelő rendeletet a megadott határidőig
megalkotja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 23.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotta:
8/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
5./ Szervezeti Működési szabályzat módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ módosítására, azért van szükség, hogy
a Zöldterület kezelés bekerüljön a kormányzati funkciók közé.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a Szervezeti
Működési szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
9/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete
Somlóvásárhely Község Önkormányzata szervezeti és
működési
szabályzatáról
szóló
5/2014.(VII.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
6./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Elmondja,
hogy a BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással vállalja, hogy az Önkormányzat víziközművagyonára 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti. Kéri, aki elfogadja,
az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervéről az alábbi határozatot
hozta:

7

21/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a 11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal
rendelkező 28. sorszámú Somlóvásárhely ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el
és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
által megállapított véleményezés átvételét követően, a
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
7./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Kéri, aki
elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről az alábbi határozatot hozta:
22/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a 11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal
rendelkező 28. sorszámú Somlóvásárhely ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a
víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére
vonatkozó
napirendi pontot.
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési
kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint
a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.
Határidő: 2015.03.31.
Felelős: polgármester
8./Településrendezési Eszközök módosítási terve
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztést mindenki áttekinthette. A Somló Hotel
környezetére a hatályos Településrendezési Eszközök módosítási terve elkészült. Kéri, akinek
kérdése van az tegye fel.
Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy a módosítást az egész hegyre vonatkozóan
akarták kérni, ez nem valósulhatott meg?
Sebestyén Géza települési képviselő: Az anyagi vonzata nagyon magas volt, rengeteg pénzbe
került volna az önkormányzatnak.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Településrendezési Eszközök módosítási tervéről az alábbi határozatot hozta:
23/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Somló Hotel környezete
Településrendezési Eszközeinek módosítása során
beérkezett államigazgatási véleményeket a mellékelt
táblázat és a lefolytatott egyeztetések szerint elfogadja, azt
a tervében a mellékeltek szerint átvezeti, s a terv
véleményezését lezárja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
véleménnyel, és a véleményezési szakaszban keletkezett
dokumentumokkal együtt az Állami Főépítésznek végső
szakmai véleményezésre küldje meg.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
Szabó László települési képviselő távozik a képviselő-testületi ülésről.
9./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Somlóvásárhelyi Sport Egyesület
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Négy pályázati úton támogatott civil szervezet adta be 2014. évi támogatásának
elszámolását.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Az előző évről el kell számolni, hogy új kérelmet nyújtsanak be
támogatás kérése ügyében. A Somlóvásárhelyi Sport Egyesület elszámolása részletesen elkészült.
Marton Zsolt polgármester: 850.000,- Ft -ot kapott a Sport Egyesület. Vannak Sport
Egyesületek, ahol ennyi támogatást sem kapnak.
Bakos István települési képviselő: Kérdezi, hogy lehetne-e havi elszámolást kérni?
Szlottáné Turi Edina jegyző: Évente kell elszámolnia az Egyesületnek, erre megállapodás kerül
megkötésre.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi Sport Egyesület 2014. évi támogatásának elfogadásáról az alábbi határozatot
hozta:
24/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Somlóvásárhelyi Sport Egyesület 2014. évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 31.
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Somlóvásárhelyi Polgárőrség
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Somlóvásárhelyi Polgárőrség is benyújtotta az elszámolását. A
Polgárőrség maradvány összege 73.538,- Ft, mely 2014. évben nem került felhasználásra, azt az
összeget 2015. évben szeretné felhasználni.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi Polgárőrség 2014. évi támogatásának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
25/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Somlóvásárhelyi Polgárőrség 2014. évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.
A 2014. évi maradvány összegét 73.538 Ft-ot 2015. évben
felhasználhatja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 31.
Rákóczi Szövetség
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Rákóczi Szövetség 10.000,- Ft támogatást kapott 2014. évben,
mellyel el is számoltak.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Rákóczi Szövetség 2014. évi támogatásának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
26/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség 2014. évi programjára
pályázati úton elnyert, támogatási szerződés alapján
nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi és
szakmai elszámolását elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 31.
Somlói és Környéke Borút Egyesület
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Somlói Borút Egyesület 210.000,- Ft támogatást kapott 2014.
évben az értéktár létrehozása érdekében, mellyel el számoltak.
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Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlói Borút Egyesület 2014. évi támogatásának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
27/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Somló és Környéke Borút Egyesület 2014. évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 31.
Szabó László települési képviselő visszaérkezett a képviselő-testületi ülésre.
10./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő
területen irányított égetést végezhet. A Somló területén lehetne egységes szabályozás, de ez több
önkormányzatot is érint.
Bolla Barnabás települési képviselő: Javasolja Somlóvásárhely külterületen és zártkertben
szerda, csütörtöki és szombati napokon 08.00 - 18.00 óráig lehessen égetést végezni, összhangban
a belterülettel. A hétvégi égetésre más településekről hétvégén kint tartózkodó szőlő tulajdonosok
miatt lenne szükség.
Marton Zsolt polgármester: Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészült, ennek értelmében az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése belterületen szerda és csütörtöki napokon 08.00 - 18.00
óráig megengedett, külterületen és zártkertben szerda, csütörtöki és szombati napokon 08.00 18.00 óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek. Kéri,
aki elfogadja a rendelet-tervezetet, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – Az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotta:
10/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
11./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester
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A települést érintő ügyek:
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a civil szervezeteket akkor kellene támogatni, ha
kihasználják a pályázati lehetőségeket. Elmondja, hogy a Start munkaprogram 2015. március 01.
nappal elindult, 26 fő került be a programba.
Vízkár elhárítási terv
Marton Zsolt polgármester: Somlóvásárhely településre vonatkozóan elkészült a vízkár
elhárítási terv, melynek megléte fontos a vis maior pályázatok esetében is. A vízkár elhárítási terv
CD-n, illetve papír alapon is rendelkezésre áll. Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
vízkár elhárítási tervről az alábbi határozatot hozta:
28/2015. (III. 09.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a vízkár elhárítási tervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előző hónapban 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 5 fő részére állapított meg a
bizottság összesen 32.000,- Ft összeggel önkormányzati segélyt az előző hónapban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 19.55 órakor
bezárta.
kmf.

Marton Zsolt

Szlottáné Turi Edina

polgármester

jegyző
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