Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Szám: Svh/62-5/2015.
JEGYZŐK ÖNYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án
19.00 órai kezdettel megtartott nyilt 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

Sebestyén Géza

települési képviselő

Bakos István

települési képviselő

b.) Távolmaradását jelezte:
Göcsei Balázs

települési képviselő

c.) Tanácskozási joggal résztvevő:
Szlottáné Turi Edina

jegyző

Dürgő Ágnes

p-ü. főelőadó

d.) Meghívottak:
Deés Anikó

jegyzőkönyv vezető

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselőtestület 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy a napirendi pontok közé 8. napirendi
ponttal a 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálását vegyék fel. Kéri, hogy aki a napirendi pont
felvételével egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a napirendi pontokról az alábbi határozatot hozta:
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35/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el.
NAPIREND:

ELŐADÓ:

1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Marton Zsolt polgármester

2./ 2014-es zárszámadás elfogadása

Marton Zsolt polgármester

3./ SZMSZ módosítása

Marton Zsolt polgármester

4./ Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló
gazdasági programja

Marton Zsolt polgármester

5./ Polgárőrség támogatása

Marton Zsolt polgármester

6./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Marton Zsolt polgármester

7./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Marton Zsolt polgármester

8./ Szociális étkezés biztosítása ügyében
szakmai program elfogadása

Marton Zsolt polgármester

9./ 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása

Marton Zsolt polgármester

10./Vegyes ügyek

Marton Zsolt polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri,
hogy akinek kérdése van, az tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a rendelet módosítással, az kézfenntartással
szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2014. évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
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11/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelete módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
2./ 2014-es zárszámadás elfogadása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Az elmúlt évben
az önkormányzat határidőben kifizette számláit, az előkészített beruházásai forráshiány miatt nem
maradtak el. Összességében a bevételek és a kiadások az előirányzatokon belül alakultak, az
önkormányzati feladatok teljesítése mellett. Önkormányzatunk 2014. évben sikeresen és
eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át
a 2015. évbe. Kéri, aki elfogadja a 2014. évi zárszámadást, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
2014-es zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotta:
12/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
3./ SZMSZ módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásba
bejegyzett kormányzati funkciók kódjai megváltoztak 2015. január l-jei hatállyal az előterjesztésben
foglaltak szerint. Az SZMSZ módosítására van szükség a kormányzati funkciók kódjainak
megváltozása miatt. Kéri, aki egyetért a rendelet módosítással, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
SZMSZ módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
13/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
Somlóvásárhely Község Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáról
szóló 5/2014.(VII.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3

4./ Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programja
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Ismerteti a gazdasági programját, mely 2019-ig terjedő időszakot
vették alapul. Elmondja, hogy a gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Kéri, aki elfogadja a gazdasági
programot, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programjáról az alábbi határozatot hozta:
36/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és 116. §-a alapján
Somlóvásárhely Község 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programját megtárgyalta és jelen határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Marton Zsolt polgármester
5./ Polgárőrség támogatása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel,
személlyel köti meg.
Szabó László települési képviselő: bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván
részt venni.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással
– az alábbi határozatot hozta:
37/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Szabó László települési képviselőt
a Polgárőrség támogatása ügyében a döntéshozatalából
kizárja.
Marton Zsolt polgármester: Javasolja a Polgárőrség támogatását az előző évben megállapított
összegben továbbra is. Kéri, hogy a Polgárőrség támogatása ügyében a képviselő-testület hozza
meg döntését, aki egyetért a 250.000,- Ft összegű támogatással, az kézfenntartással szavazzon.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
polgárőrség támogatásáról az alábbi határozatot hozta:
38/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely település önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Somlóvásárhelyi Polgárőr
Egyesületet 250.000,-Ft-tal, azaz Kettőszáz-ötven ezer
forinttal támogatja működésének javítása érdekében. A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás
utalására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

6./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elkészült a település átfogó érteklése a 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a gyermekek
ügyében nyújtott támogatásokat, és a Gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat. Kéri,
hogy akinek kérdése van tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
helyi önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
39/2015. (IV. 30.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete az átfogó értékelést a helyi önkormányzat 2014.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. A belső
ellenőrzési jelentés részletesen tartalmazza a 2014. évre vonatkozó megállapításait. Több éves
ellenőrzések alapján következtetésként levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás évről
évre javult az Önkormányzatnál, amellett, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos
jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát. A hiányosságokat pótolni fogják. Kéri, hogy aki
elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
40/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért,
azt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére
tett javaslatot jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
8./ Szociális étkezés biztosítása ügyében szakmai program elfogadása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Somlóvásárhely Község
Önkormányzatát felhívta, hogy a szociális étkeztetés szakmai programját a mellékelt szakértői
vélemény alapján dolgozza át a végzés közlését követő 15 napon belül.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Kérdezi, hogy a mellékelt szakmai pontok alapján
került-e átdolgozásra a szakmai program?
Marton Zsolt polgármester: Igen, szakértői vélemény alapján a szakmai program átdolgozásra
került. Kéri, hogy aki elfogadja a módosított szakmai programot, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális étkezés biztosítása ügyében szakmai program elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
41/2015. (IV. 30.) 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 az ajánlás szerinti átdolgozott
szociális étkeztetés szakmai programját jóváhagyja.
(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9./ 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon érkeztek meg
az árajánlatok. Az előző ülésen az ajánlattételi felhívásról született már döntés. A 8-as számú főút
2X2 sávosra bővítéséhez szükséges HÉSZ módosításra 3 árajánlat érkezett, ismerteti az
árajánlatokat. Ki kell választani a megfelelőt, akivel a megállapodást is meg lehet kötni.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy három pályázat került beadásra a részletezett
árajánlatokkal: a Völgyzugoly Kft. 2.600.000,- Ft + Áfa, amelyből 50.000,- Ft+ ÁFA költséget az
önkormányzat magára vállalt, egyéb plusz költségek miatt; Kovács Beáta településrendező tervező
részéről 2.800.000,- Ft+ ÁFA, azaz 3.556.000,- Ft; a Kész Kft. 2.900.000,- + ÁFA, azaz 3.683.000,Ft. Elmondja, hogy a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. adta a legolcsóbb
árajánlatot, javasolja ennek elfogadását. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a Völgyzugoly Kft. árajánlatának elfogadásával, az
kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a 8as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálásáról az alábbi határozatot hozta:
42/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy, dönt, hogy a 3 beadott árajánlat közül a
Völgyzugoly Kft. árajánlatát fogadja el 2.600.000,- Ft+
ÁFA, összesen 3.365.500,- Ft összegben, amelyből
50.000,- Ft+ ÁFA, azaz összesen 63.500,- Ft-ot az
önkormányzat egyéb módosítási igények elkészítése miatt
saját forrásból kíván kiegyenlíteni.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.
10./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Bóna Sándor volt somlóvecsei polgármester támogatása
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Devecseri Járási Hivatal területén lévő Települési
Önkormányzatok Polgármestereit levélben kereste meg Nagyalásony Község Önkormányzata, hogy
Bóna Sándor volt somlóvecsei polgármestert az önkormányzatok 20.000,- Ft -tal támogatásával
segítség őt a gyógyulásában. Bóna Sándor 7 éve súlyos beteg, a támogatásból befolyó összeg
ápolását könnyítené meg. Kéri, aki egyetért a 20.000,- Ft támogatásával, az kézfenntartással
szavazzon.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
Bóna Sándor volt somlóvecsei polgármester támogatásáról az alábbi határozatot hozta:
43/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy, dönt, hogy 20.000,- Ft,azaz Húszezer forint
összeggel támogatja Bóna Sándor gyógyulást.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a 20.000,- Ft összeget a
megadott számlaszámra utalására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 15.
Ügyvédi meghatalmazás visszavonása:
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntés született, hogy a
játszótér-visszafizetése elleni pertársaság megalakulásával kapcsolatban. A per lefolytatásával Dr.
Vándor Csaba ügyvédet bízták meg, aki jártas az önkormányzati ügyekben. Az ügyvéd úr egyszeri
megbízási díja 50.000 Ft lett volna, de az önkormányzat kapott támogatást a pénz visszafizetésére,
így nem kerül sor a per további ügyintézésre, az ügyvédi díjra 30.000,- Ft-ot kell csak kifizetni.
Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
ügyvédi meghatalmazás visszavonásáról az alábbi határozatot hozta:
44/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy 31/2015. (IV.13.) Kt. sz.
határozatát visszavonja, és felhatalmazza dr. Vándor
Csaba ( 9021 Győr, Munkácsy M. u. 12. fszt. 1. )
ügyvédet,
hogy
a
keresetlevél
visszavonását
kezdeményezze a bíróságon.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a 30.000,- Ft-ot a
megadott számlaszámra utaljon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.
Játszótér támogatói
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
játszótér támogatásáról az alábbi határozatot hozta:
45/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
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Somlóvásárhely Község
testülete úgy dönt, hogy

Önkormányzat

képviselő-

Hivatal Irodáinak felújítása
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Somlóvásárhelyi hivatal irodáinak felújítása lenne
még nagyon fontos. A hivatalban egy festés is nagyon jó lenne, kb. 10 éve nem voltak festve az
irodák.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy az irodákat minden önkormányzat saját maga újítja
fel. Elmondja, hogy az épület beázik, a konyhában a vakolat hullik le, a parketta is nagyon rossz
állapotban van, sok helyen mozog, illetve a folyosón és a konyhában lévő linoleum kopott és sok
helyen sérült.
Sebestyén Géza települési képviselő: Az épület tetejét is meg kellene nézni, hogy milyen
állapotban van a tető.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy át kellene nézni épületet, hogy
milyen munkálatokra van még szükség.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a hivatalhoz tartozó másik iroda felújítása is
folyamatban van, a befejezéshez is szükség lenne még anyagi forráshoz.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
iroda felújításáról az alábbi határozatot hozta:
46/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község
testülete úgy dönt, hogy

Önkormányzat

képviselő-

Konyhapályázat felújításra
47/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község
testülete úgy dönt, hogy

Önkormányzat

képviselő-

Polgármester szabadságáról a szóló beszámolója

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előző hónapban 1 fő részére havonta 20.000,Ft összegben állapított meg települési támogatást közeli hozzátartozó ápolására tekintetettel.
Elmondja, hogy az előző hónapban 2 fő részére összesen 20.000,- Ft összegben állapított meg
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rendkívüli települési támogatást gyermek születésére tekintettel.
Közösséget érintő események
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Kérdezi, hogy a napelemek felszerelésével mi a
helyzet, amelyeket az óvodánál helyeznének fel?
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy már szereltek fel tartópaneleket, de a tavaszi szünet
miatt kicsit csúszott a szerelés. Ezután teszik fel a napelemeket. Tájékoztatja a képviselő- testületet,
hogy az orvosi asszisztens is felmondott, 3 fő fogja helyettesíteni 2 hónap időtartamban, amíg Dr.
Dóczy Marianna orvos még rendel. A háziorvosi hely folymatosan hirdetve van, illetve az Orvosi
Egyetemen is hirdetésre került az álláshirdetés.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy az asszisztensnek is 8
órában 4 óra rendelési idő és 4 óra rendelkezésre állási időben kell ellátnia az asszisztensi
feladatokat.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az Ajkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézetével is kapcsolatban van, esetlegesen amennyiben az orvosi állást csak helyettesítéssel
tudnák megoldani. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a védőnő is beadta a felmondását 2015.
július 31. nappal, Csögléről a védőnő vállalná heti 2 órában a helyettesítést 2015. december végéig.
Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy a Start munka során milyen munkálatok
valósultak már meg a településen?
Marton Zsolt polgármester: Az energia fűz vesszői elültetésre kerültek, a burgonyát szintén
elrakták, a virágosítás folyamatban van a településen. A gomba zsákok beszerzése van folyamatban,
illetve a fólia sátor elkészítése. Képviselőtársakat arra kéri, hogy egyes ügyek intézésében vegyenek
részt, illetve a rendezvényeken vegyenek részt. Szeretné, ha a képviselők aktívabban vennének részt
a települést érintő ügyekben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 21.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton Zsolt

Szlottáné Turi Edina

polgármester

jegyző
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