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

Szám: Svh/62-8/2015.
JEGYZŐK ÖNYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05én 11.00 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

Sebestyén Géza

települési képviselő

b.) Távolmaradását jelezte:
Bakos István

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 képviselőtestület 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./ Helyi Építési Szabályzat módosítása

Marton Zsolt polgármester

2./ Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv
véleményezése

Marton Zsolt polgármester

3./ HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása

Marton Zsolt polgármester

4./ Mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadása

Marton Zsolt polgármester

5./ Háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Marton Zsolt polgármester

6./ Könyvtár nyitvatartásáról szóló döntés

Marton Zsolt polgármester

7./ Vegyes ügyek

Marton Zsolt polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a településünk vonatkozásában
illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze megadta
szakmai véleményét az elkészült településrendezési eszközökről és a beérkezett véleményekről. A
főépítész szakmai véleményét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ezután készült el a
rendelettervezet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Marton Zsolt polgármester:
szavazzon.

Kéri, aki a rendelettervezetet elfogadja, az kézfenntartással

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló az alábbi rendeletet alkotta:
16/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
Somlóvásárhely község helyi építési szabályzatáról szóló
4/2010. (IX.17.) rendelet módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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2./ Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Előterjesztés mindenki részére megküldésre került és kéri, aki
elfogadja Gördülő Fejlesztési Tervet, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:
58/2015. (VIII.05.) Kt. sz. Határozat
1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a 11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal
rendelkező 28. sorszámú Somlóvásárhely ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által elkészített 2016-2030.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, mellyel
egyetért.
2. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a BAKONYKARSZT Zrt.-t, hogy
a véleményezés átvételét követően a Gördülő Fejlesztési
Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: 2015. augusztus 19.
Felelős: polgármester
3./ HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Kéri, akinek
kérdése van tegye fel.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Van arról konkrét terv, hogy hol fog haladni a 8
-as főút szélesítése?
Szlottáné Turi Edina jegyző: Igen, elkészültek a tervek.
Marton Zsolt polgármester: Ismerteti a terveket. Elmondja, hogy a felüljárók helye is meg van, a
Somlóra, aki megy az a falun áthaladva keresztül tud majd felmenni.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Akkor ez a faluban jelentősen megnöveli a
forgalmat.
Sebestyén Géza települési képviselő: A Hész módosításához terjeszti elő javaslatait.
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Szlottáné Turi Edina jegyző: A javaslatokat a tervező felé kell jelezni.
Marton Zsolt polgármester: Kéri Sebestyén Géza települési képviselőt, hogy javaslatait terjessze
be a tervező felé. A Völgyzugoly Kft árajánlata a legolcsóbb, ezért javasolja annak elfogadását.
Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálásáról az alábbi határozatot hozta:
59/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. Határozat
1./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy, dönt, hogy 42/2015. (IV.30.) kt. sz.
Határozatát visszavonja.
2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy, dönt, hogy a Völgyzugoly Kft. árajánlatát
fogadja el 3.071.555 Ft+ ÁFA, összesen 3.900.875 Ft
összegben, amelyből 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz összesen
63.500,- Ft-ot az önkormányzat egyéb módosítási igények
elkészítése miatt saját forrásból kíván kiegyenlíteni.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4./ Mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: A munkaruha juttatásról szóló szabályzat írja le a szükséges
munkaruhát és kihordási idejét.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Az autót kellene megvásárolni, erre 800.000,- Ft -nak a fele kerül
megtérítésre. Három havonta lehet elszámolni a dologi kiadásokat, bért, telefont, stb. Megrendelésre
került a gázspray és bilincs. Fegyver nem kerül megvásárlásra.
Marton Zsolt polgármester: Az autó megvásárlására augusztus 01. volt a határidő, de nem sikerült
megfelelő autót vásárolni. Kéri, aki elfogadja a mezőőr munkaruha szabályzatot, az kézfenntartással
szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
mezőőr munkaruha szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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60/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
mezei őrszolgálatot teljesítő közalkalmazottra vonatkozó
munkaruha juttatási szabályzatot jóváhagyja.
(A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Marton Zsolt polgármester: Dr. Dóczi Mariann szerződése 2015. július 31-gyel megszűnt,
helyettesítéssel kerül megoldásra a háziorvosi ellátás. Szolnokról volt egy doktornő, aki esetleg
vállalta volna a háziorvosi ellátást, de a Balaton parton talált helyet magának. A jövőben 5 orvos
látja majd el a helyettesítést augusztus hónaptól. Az álláshirdetés továbbra is folyamatban van.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Sokba fog ez így kerülni, jó lenne egy orvost
találni.
Marton Zsolt polgármester: Most módosult az alapellátási törvény és ez szabályozza, hogy praxis
közösségeket lehet létrehozni.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 5- 6 falu biztosítana egy
praxis közösséget, ez is egy lehetőség és a falubuszok vinnék be a betegeket az orvoshoz.
Marton Zsolt polgármester: Az ÁNTSZ is kijelölhetett volna egy orvost, aki 7,5 órában látná el a
rendeléseket, de amennyi beteg van, ez nem lenne megoldás. Így helyettesítéssel 15 óra rendelési
idő van. Októberig kerültek megkötésre a szerződések.
Sebestyén Géza települési képviselő: A szolgálati lakást kellene megoldani, hogy biztosítva
legyen.
Marton Zsolt polgármester: Amennyiben valaki tudna jönni, akkor is 3 hónap lenne szüksége
mire a másik helyről el tudna jönni. Annyi idő alatt is a lakást rendbe lehetne tenni.
Sebestyén Géza települési képviselő: A fogorvosi rendelő helyére mehetne át a gyógyszertár, és az
orvosi rendelő mögötti épületéből ki lehetne alakítani a szolgálati lakást.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Kérdezi, hogy a beosztáson Somlójenői rendelési
idő is szerepel, ennek a finanszírozása hogyan történik?
Szlottáné Turi Edina jegyző: OEP finanszírozást Somlóvásárhely gesztor kapja, de el kell látni a
Somlójenői lakosságot is, a finanszírozásban ez is benne van. A 60%-os finanszírozásnál a plusszot
lakosságszám arányában fizeti a két település.
Marton Zsolt polgármester: Az ÁNTSZ különböző feltételeket írt elő, melyeket teljesíteni próbál
az önkormányzat. Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfenntartással szavazzon.
5

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról az alábbi határozatot hozta:
61/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. Határozat
1. Somlóvásárhely Község önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt a Somlóvásárhely- Somlójenő
háziorvosi körzet ellátását 2015. augusztus1-től
helyettesítéssel kívánja megoldani.
2.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzata
a
Somlóvásárhely-Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak, illetve az iskola-óvoda egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt a GYRUS
Háziorvosi és Munkaegészségügyi Bt. (székhelye: 8409
Úrkút, Hősök u. 36. cg: 19-06-501324, adószám:
27240041-1-19) vezető tisztségviselője Dr. Dóczi Mariann
Eszter háziorvos személyes közreműködésével.
3. Somlóvásárhely
Község
Önkormányzata
a
Somlóvásárhely-Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak, illetve az iskola-óvoda egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt a VÁGI ÉS
TÁRSA BT. ( székhelye: 8477 Tüskevár, Rózsa u. 11.,
adószám: 27258752-1-19 ) vezető tisztségviselője Dr.
Vági Andrea háziorvos személyes közreműködésével.
4.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzata
a
Somlóvásárhely-Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak, illetve az iskola-óvoda egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt Dr. Takács
Hedvig (szül: Eger, 1966.03.07. an: Fazekas Margit )
ONYI
száma:49720
háziorvos
személyes
közreműködésével.
5.
Somlóvásárhely
Község
Önkormányzata
a
Somlóvásárhely-Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak, illetve az iskola-óvoda egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt Dr. Horváth
Katalin (szül: Miskolc, 1962.11.05. an: Szász Mária )
ONYI
száma:
49358
háziorvos
személyes
közreműködésével.
6.A háziorvosok távollétük idejében egymást helyettesítik,
előzetes egyeztetés alapján.
7. Somlóvásárhely Község Önkormányzata szakképzett
asszisztenciát biztosít a háziorvos mellé. Az asszisztenciát
az
önkormányzat
közalkalmazotti
jogviszonyban
alkalmazza heti 20 órában, és megbízási szerződéssel heti
20 órában.
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8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a háziorvosi (vegyes körzet) körzet helyettesítéssel történő
ellátására a megbízási szerződéseket kösse meg.
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai
Kistérségi Népegészségügyi Intézetéhez és az OEP-hoz a
háziorvosi (vegyes körzet) körzet helyettesítéssel történő
ellátására vonatkozó dokumentációt küldje meg.
Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester
A határozat végrehajtásában való közreműködésért a jegyző
Határidő: folyamatos
6./ Könyvtár nyitvatartásáról szóló döntés
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. A jogszabály
szerinti állami támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat
biztosítsa a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi
színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is. Fentiek alapján
szükséges a könyvtár nyitvatartását felülvizsgálni, azonban változtatást nem igényel, mivel a
jelenleg is nyitva tart szombaton. Javasolja változatlan formában meghagyni a könyvtár nyitva
tartását. Kéri, aki elfogadja a nyitvatartást, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
könyvtár nyitvatartásáról szóló döntésről az alábbi határozatot hozta:
62/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján
működtetett könyvtári, információs és közösségi hely
elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitvatartását az
alábbiak szerint biztosítja:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

-------------15.00-19.00
14.30-19.00
17.00-19.00
14.30-19.00
10.00-12.00

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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7./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Álláspályázatok
Háziorvos pályázat
Marton Zsolt polgármester: 1 pályázó volt, aki viszont már az előző napirendi pontban foglaltak
miatt visszalépett. Megállapítja, hogy a pályázati feltételeknek nem volt megfelelő pályázó.
Védőnő pályázat
Marton Zsolt polgármester: 1 fő pályázott, akinek nem rendelkezett nyelvvizsgával, emiatt nem
vehette át a diplomáját, és így nem láthatja el az állást az ÁNTSZ állásfoglalása alapján.
Megállapítja, hogy a pályázati feltételeknek nem volt megfelelő pályázó.
Háziorvos ápolói állásra pályázat
Marton Zsolt polgármester: 2 fő adta be a jelentkezését. Mindegyik megfelelt a feladatnak, mivel
még jelenleg nem megoldott teljes állásban az orvos, így nem javasolja a háziorvosi ápolói
álláspályázat betöltését. Javasolja akkor az új hirdetés feladását, amennyiben konkrét érdeklődő lesz
a háziorvosi praxisra.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
álláspályázatokról az alábbi határozatot hozta:
63/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Somlóvásárhely háziorvosi
körzeti ápoló álláspályázatra kiírt döntését az
egészségügyi alapellátás akadályoztatása miatt elnapolja
mindaddig, amíg a háziorvosi körzet ellátása megfelelő
lesz.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

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.
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Beszámoló a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörében
hozott döntéseiről
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy az előző hónapban 5 fő
részére havonta összesen 23.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésére tekintettel, 1 fő részére összesen 4.000,- Ft összegben
állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.
Közösséget érintő események
Marton Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a konyha felújítás ügyében
beadott pályázat tartalék listára került, az utak ügyében beadott pályázatról még nem érkezett vissza
eredmény. Jelenleg ismét került pályázat kiírásra, de erre csak az adósságkonszolidációban nem
részesített önkormányzatok pályázhatnak, Somlóvásárhely részesült adósságkonszolidációban.
Göcsei Balázs települési képviselő: Tudomása szerint szennyvízre van pályázati kiírás, de csak
2000 fő feletti lélekszámú települések pályázhatnak.
Marton Zsolt polgármester: Somlóvásárhelynek, és Somlójenőnek együtt nincsen ennyi
lakosságszáma.
Sebestyén Géza települési képviselő: Tudomása szerint a Hegyközség nem fizet rezsi
költséget az irodában, ezt meg kellene vizsgálni, ugyanis a Hegyközség is rendelkezik
bevétellel, melyből az iroda rezsi költségeit fizethetné.
Szabó László települési képviselő: Úgy tudja, hogy nem fizetnek, de ennyit legalább kellene
fizetniük.
Marton Zsolt polgármester: Az iroda a rendelkezésükre áll, természetesen nem szeretné, ha
máshova tenné át a székhelyét a Hegyközség, de a rezsi költségek fizetése megbeszélésre kell, hogy
kerüljön.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: A paprikák nagyon szépek, melyek a
közfoglalkoztatásban termelnek. Kérdezi, hogy a biológiai tisztító megfelelően működik-e,
mivel erős szag terjeng.
Marton Zsolt polgármester: Egy csőrendszerrel lett a szellőztetés megoldva. A Sportegyesület
működik, részt vettek a Somló kupán. A Somlói Juhfark fesztivál 2015. augusztus 8-án kerül
megrendezésre, felvonulás a hivataltól indul és a rendezvény a Somló hegy alatti rendezvény téren
kerül megrendezésre. Felmerült egy terület megvásárlásának lehetősége, a temető melletti
elhanyagolt kis terület eladásra kerülne, azon a helyen parkolót lehetne kialakítani a temető mellett.
Polgármester szabadsága
Marton Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szabadsága a
szabadságolási tervében meghatározottak szerint került felhasználásra. Kéri a képviselő- testületet,
hogy vegye tudomásul el a szabadság kivételére vonatkozó tájékoztatását.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 12.45 órakor
bezárta.
kmf.

Marton Zsolt

Szlottáné Turi Edina

polgármester

jegyző
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