
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal  @somlovasarhely.hu
 
             

   

Szám: Svh/62-7/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án 
9.00 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

Göcsei Balázs települési képviselő

Bakos István települési képviselő 

b.) Távolmaradását jelezte:

Sebestyén Géza települési képviselő

c.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselő-
testület 6 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  6  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
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NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról Marton Zsolt polgármester
     szóló rendelet megalkotása

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Marton Zsolt polgármester
      
3./  Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra Marton Zsolt polgármester
      pályázat benyújtása

4./  Belső ellenőrzési jelentés elfogadása  Marton Zsolt polgármester

5./  Vegyes ügyek Marton Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja a
testületet, hogy a helyi köművelődési feladatok ellátására lehet pályázatot beadni. Az előterjesztés
tartalmazza  a  rendelet  tervezetet.  Az  önkormányzati  rendelet  megalkotása  feltétele  az  állami
támogatásnak, pályázati és egyéb költségvetési források elnyerésének. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Marton  Zsolt  polgármester:   Kéri,  aki  a  rendelettervezetet  elfogadja,  az  kézfenntartással
szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló az alábbi rendeletet alkotta:

     14/2015.  (VI.27.) önkormányzati rendelete

  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
   ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 
 

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:  Előterjesztés mindenki részére megküldésre került.  Somlóvásárhely
község Önkormányzat  jelenleg hatályos  SZMSZ-t a újabb kormányzati  funkciók felvétele  miatt
felül kell vizsgálni. 
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Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a 28. pont került beépítésre,
az előbb ismertetett pályázathoz szükséges a kormányzati funkció felvétele, hogy ez szerepeljen a
Törzskönyvi funkciók között. Az SZMSZ módosítására, ezért van szükség. 

Marton  Zsolt  polgármester:  Kéri,  aki  elfogadja  a  rendelet  tervezetet,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

  15/2015.  (VI.27.) 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./  Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:   Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került, a Kultúrház
felújítására lehetne pályázni. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra 300 millió forint
kerülne  elosztásra.  A pályázat  beadásánál  mindezt  figyelembe  véve  2  millió  forintra  kerülne
beadásra  a  pályázat  200.000,-  Ft  önrész  mellett.  Az  épület  rossz  állapotban  van,  a  székek
beszerzésére  is  szükség lenne,  illetve  egyéb  berendezések  vagy technikai  eszközök beszerzését
takarná. A pályázat erre a célra kerülne beadásra.

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

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtásáról az alábbi határozatot hozta:

53/2015. (VI. 26.) Kt. sz. Határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a
belügyminiszterrel  és  a  nemzetgazdasági  miniszterrel
közösen  meghirdetett  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
7. pont a) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra,  kifejezetten  a  közművelődési  intézmény
műszaki  technikai  eszközállományára  és  berendezési
tárgyainak gyarapítására.
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2.  Közművelődési  intézmény  technikai
eszközállományának   fejlesztésének  összköltsége
1.752.516 Ft,  melyhez  az  önkormányzat 1.552.516 Ft
pályázati támogatást igényel és 200.000 Ft önerőt biztosít
a költségvetésében.

3.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár  által  üzemeltetett  elektronikus  rendszeren
kersztül történik. 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.29.

5.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések  megtételére,  a  pályázati
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

Marton Zsolt polgármester: A közművelődési érdekeltséget növelő támogatás pályázata ügyében
közösségi színtér kijelölésére is egyben hozzunk döntést, mivel szükséges a pályázathoz. Javasolja,
hogy 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 11. számú 198. helyrajzi szám alatti ingatlan kerüljön
kijelölésre. Kéri, hogy aki egyetért az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közösségi színtér kijelöléséről az alábbi határozatot hozta:

54/2015. (VI. 26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt, hogy közművelődési intézmény illetve közösségi
színtérnek kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő 8481
Somlóvásárhely,  Szabadság  tér  11.  számú  198.  hrsz-ú
ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./  Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Évente jönnek a belső ellenőrök, most a választásokat ellenőrizték.
Javaslatot nem írtak, rendben találtak mindent, a Kormányhivataltól sem jött vissza észrevétel. 
 
Marton Zsolt polgármester:  Kéri, aki egyetért  a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással
szavazzon. 
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

55/2015. (VI. 26.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  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
 

5./  Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Polgármester szabadsága

Marton Zsolt  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy a szabadsága a  mai  nap
kivételével a szabadságolási terv szerint került kivételre. Kéri a képviselő- testületet, hogy vegye
tudomásul el a szabadság kivételére vonatkozó tájékoztatását. 

Régi Óvoda épületének bérbeadása
A bérleti szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a településen található régebben óvodaként működő
épület (724. helyrajzi számú, 8481 Somlóvásárhely, Aradi u. 26. szám alatti ingatlan) bérbe vétele,
illetve későbbiekben esetleges megvásárlása iránt érdeklődne a RevoSense Befektető Kereskedelmi
és  Szolgáltató  Kft.  A cég  autóipari  temékekkel  foglalkozik,  és  egy  daráló  üzemet  szeretne  itt
létrehozni, ennek során az ide szállított darálékból elmondásuk szerint rúdanyagot készítenének. A
cég által küldött iratanyag a képviselő-testület tagjai részére megküldsére került. A pályázat a cég
számára július 09-én nyílik meg,  erre az időre lenne szükséges részükre a  döntés meghozatala,
továbbá a telephely engedély. Az épület felújítása nincsen benne a pályázatban, ezt ők vállalják. A
cég rendelkezik ehhez anyagi forrással. 

Göcsei  Balázs  települési  képviselő:  Konkrét  terveket  nem  írtak  le  az  anyagban,  de  sok
veszteséggel nem járhat.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Az  épület  nincs  hasznosítva,  az  önkormányzat  kiadhatja  az
ingatlanát, ami szerencsésebb.

Bolla Barnabás települési képviselő: Elsősorban az ingatlan hátsó részét használnák az udvarban,
az épület ben szociális helyiségek kerülnének kialakításra. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Ügyvéddel célszerű megkötni a bérleti szerződést. 
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Marton Zsolt polgármester: Kérdés volt még a zaj és a káros anyag kibocsátás. A cég állítása
szerint nem lesz zaj.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Az autóforgalom növekedhet meg esetleg. 

Marton Zsolt polgármester: Egy műszakban dolgoznának.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A pályázathoz  csatolni  kell  a  bérleti  szerződést  és  a  telephely
engedélyt is. 

Göcsei  Balázs  települési  képviselő:  Az  anyagból  nem  derül  ki  sok  minden,  pl.  hogy  gépek
beszerzésére mennyit költenének, mennyi pénzt szeretnének befektetni, ahhoz milyen a pénzügyi
fedezete.

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elegendő  fedezettel  bír  a  cég,  1.5  milliárd  a
tőkéjük. 

Marton Zsolt polgármester: Tartozásuk nincsen, nyereségesek akarnak lenni. A kérdés, hogy az
önkormányzatnak van-e veszteni valója? 

Göcsei Balázs települési képviselő: Úgy gondolja nincsen.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő:  Ő is úgy véli, hogy nincsen. Amennyiben olyan
munkavállalókat  hozna  magával,  akkor  akár  a  lakhatási  lehetőséget  is  kialakítanak  a  részükre.
Esetlegesen a településen élők részére is biztosít munkalehetőséget.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A  pályázatnál  előnyt  jelent  talán,  hogy  hátrányos  helyzetű
településen létesítsenek munkahelyet. 

Marton Zsolt  polgármester:  Az önkormányzatnak abban kell  dönteni,  hogy az ingatlant bérbe
adja-e a cég részére? Kéri, aki egyetért 724. helyrajzi számú, 8481 Somlóvásárhely, Aradi u. 26.
szám alatti ingatlan használatának bérbeadásával, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
724.  helyrajzi  számú,  8481 Somlóvásárhely,  Aradi  u.  26.  szám alatti  ingatlan  bérbeadásáról  az
alábbi határozatot hozta:

56/2015. (VI. 26.) Kt. sz. Határozat
1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy   724.  helyrajzi  számú,  8481
Somlóvásárhely, Aradi u. 26. szám alatti ingatlanát 2015.
június  27.  nappal  határozatlan  időre  a  RevoSense
Befektető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére bérbe
adja havonta bruttó 6.350,- Ft -ért. 

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 27.
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Körzeti ápoló álláspályázat

Marton  Zsolt  polgármester:  A körzeti  ápoló  álláspályázat  kiírásra  került,  a  döntés  határideje
június  22.  nappal  lejárt.  Dönteni  kellene  az  álláspályázat  ügyében.  Tájékoztatja  a  képviselő-
testületet,  hogy jelenleg nem tudni, hogy a helyettesítő orvos rendelkezik asszisztenciával, ezért
kéri, hogy a döntést későbbiekre halasszák. Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
körzeti ápoló álláspályázatról az alábbi határozatot hozta:

57/2015. (VI. 26.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  Somlóvásárhely  háziorvosi  körzeti  ápoló
álláspályázatra  kiírt  döntését  elnapolja  2015.  augusztus  31.
napig egészségügyi alapellátás akadályoztatása miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előző  hónapban  2  fő  részére  összesen
40.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  rendkívüli  települési  támogatást  közeli  hozzátartozó
eltemettetésére tekintettel. 

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

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  1  fő
részére havonta összesen 5.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésére tekintettel, 2 fő részére összesen 9.000,- Ft összegben
állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  11.00 órakor
bezárta.

kmf.

 Marton Zsolt  Szlottáné Turi Edina

 polgármester jegyző

7


