
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

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

   

Szám: Svh/62-11/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 21-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

Sebestyén Géza települési képviselő 

Göcsei Balázs 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 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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NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./ Szociális tüzelőanyag rendelet  Marton Zsolt polgármester
    
2./ Háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról Marton Zsolt polgármester
      
3./  Partnerségi egyeztetés megállapítása Marton Zsolt polgármester
     
4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartása Marton Zsolt polgármester
   
5./  Általános Iskola körzethatár véleményezése Marton Zsolt polgármester

6./  Somló és Környéke Borút Egyesület támogatás Marton Zsolt polgármester

7./  Vegyes ügyek Marton Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szociális tüzelőanyag rendelet 
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

Bolla Barnabás alpolgármester: Kérdezi, hogy szállítási költség lesz-e?

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a testületet,  hogy az önkormányzat  részére nem kell
szállítási költséget megfizetni. 200 mázsa barnakőszén támogatást nyert az önkormányzat, ennyit
oszhat ki a rászoruló családok közt. 

Marton Zsolt polgármester:  Az óvoda udvarán kerülne elhelyezésre a szén, onnan történne a
kiosztás. Az Ormosszén ajánlatát ismerteti, a cég a szenet raklapon fóliázva szállítja le, 25 kg-os
zsákokban,  így  a  kiosztás  is  könnyebb  lesz.  Kéri,  aki  a  rendelettervezetet  elfogadja,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:

     
18/2015.  (XI.01.) önkormányzati rendelete

Somlóvásárhely község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 

   ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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2./   Háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  Előzetes
megbeszélések  alapján  sikerült  megegyezni  az  orvosokkal  úgy,  hogy  2015.  november  1-től
határozatlan ideig továbbra is vállalják a helyettesítést. 

Bolla Barnabás alpolgármester: A faluban pozitív visszajelzésként érkezett vissza, hogy délután is
van rendelés. 

Marton Zsolt polgármester:  Elmondja, hogy az asszisztencia is így lenne a továbbiakban. Kéri,
aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról az alábbi határozatot hozta:

 
  73/2015.  (X.21.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt  a  Somlóvásárhely-  Somlójenő
háziorvosi  körzet  ellátását  2015.  november  1-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.
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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.

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

3./  Partnerségi egyeztetés megállapítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Ismerteti a partnerségi megállapodást. Az önkormányzat határozza
meg  az  egyeztetésben  résztvevők,  partnerek  tájékoztatásának  módját  és  eszközeit.  A lakosok
részéről 5 nap áll rendelkezésre a véleményezésre.

Marton Zsolt polgármester: A 8-as főútról lehajtó Somlószőlősi útnál és Devecsernél lesz, illetve
az  új  temetőnél  lesz  egy  felüljáró.  Kéri,  akinek  kérdése  van  tegye  fel.  Kéri,  aki  elfogadja  a
partnerségi megállapodást, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
partnerségi egyeztetés megállapításáról az alábbi határozatot hozta:
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 74/2015.  (X.21.) Kt. sz. Határozat

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökrõl,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekrõl  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.
rendelete felhatalmazást ad az Önkormányzatnak, hogy a
településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési stratégia, valamint a településrendezési
eszközök  készítése,  módosítása,   vagy  felülvizsgálata
során megállapítsa a teljes körű nyilvánosság biztosítását.

1. Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  partnerek)
tájékoztatásának módját és eszközeit,

a. A  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési  stratégia,  valamint  a  településrendezési
eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata során az
Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: 

I. Lakosság
b. A tájékoztatás módja és eszközei: 

I. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon 
1. az Önkormányzat hirdetőtábláján
2. a település honlapján

2. A  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,  nyilvántartásának
módja:

a. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket
az Önkormányzat az előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig
várja írásbeli formában a székhelyére. Amennyiben a kiemelt
partner  a  megállapított  határidőn  belül  véleményt  ad,
észrevételt  tesz  vagy  nyilatkozik  arról,  hogy  az  eljárásban
részt kíván venni, úgy az eljárás későbbi szakaszaiban is meg
kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától függetlenül – a többi
partnertől  eltérően  -  a  helyben  szokásos  módon  minden
tervezési fázisba be kell vonni.

b. A javaslatokat,  s  véleményeket  a  helyben  szokásos  módon
iktatni kell (az elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés során
az  Önkormányzat   -  a  megbízott  tervező  véleményének
figyelembe vételével -  értékel,  s  az Önkormányzat  illetékes
bizottsága,  vagy  a  képviselőtestület  döntése  alapján  vesz
figyelembe a tervezés során.

c. Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot és a
kiemelt partnereket előzetesen nem kell megkeresni. 

d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a – teljes és
egyszerűsített eljárás esetében – a véleményezési szakaszban
az Önkormányzat a kiemelt partnereket – az államigazgatási
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szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton vagy postai  úton
értesíti,  hogy  tegyék  meg  véleményüket.  A  lakosság  az
Önkormányzat  honlapján,  hirdetőtábláján kerül  kiértesítésre.
A  véleményezésre  rendelkezésre  álló  idő  megegyezik  az
államigazgatási szervek számára jogszabályban meghatározott
véleményezési idővel. 

e. Tárgyalásos  eljárás  esetében  az  egyeztetési  eljárás
megkezdését  megelőzően  kell  a  partnerségi  egyeztetést
lefolytatni.  A  lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,
hirdetőtábláján  kerül  kiértesítésre.   Tárgyalásos  eljárás
esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap.

f. A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják:
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy

II. a település honlapján

g. A  vélemény  kifogást  emelő  megállapításait  jogszabályi
hivatkozással  vagy  részletes  szakmai  indoklással  vagy
közösségi érdekkel kell igazolni.

3. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés keretében határidőn belül
beérkezett  véleményeket  értékeli,  s  amennyiben  az  lehetséges,  a
tervbe beépíti. 

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a. Az  önkormányzat  a  közösségi  érdekekre  figyelemmel  –  a
joszabályban  meghatározott  egyeztetésen  túl  –  további
egyeztetést  kezdeményezhet  a  partnerekkel  a  vélemények
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
1.meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

c. A  véleményezést  követően  a  partnerek  el  nem  fogadott
javaslatait,  véleményeit képviselő-testület  tárgyalja, amelyek
elfogadásáról  vagy  el  nem  fogadásáról  a  képviselő-testület
dönt, a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le.

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági
közzétételt az Önkormányzat biztosítja 

a. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy
b. a település honlapján

az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az
Önkormányzat értesítést küld a partnereknek.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

4./   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került.

Szlottáné Turi  Edina jegyző:  Tájékoztatja  a  képviselő–testületet,  hogy a  szociális  ellátásokról
szóló  törvény  változik,  ezzel  jelentős  változások  lesznek  2016.  január  01.  naptól  a  szociális
ellátásokban, így különösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásában. Jelenleg társulás
keretében  történik  a  feladatellátás.  A jövőben  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központot  kell
létrehozni a járásszékhely településnek. Család és gyermekjóléti szolgálatot kell létrehozni a közös
hivatal  székhely  településének,  vagy  társulásban  is  elláttathatja  ezt  a  feladatot.  Amennyiben  a
település önállóan látja el, akkor adott feltételeknek kell megfelelni, pl. rendelkezni kell működési
engedéllyel, szakmai programmal, stb. Konkrét anyag még nincsen erre vonatkozóan. 2015. október
31-  ig  felül  kell  vizsgálni  és  november  30-ig  kell  a  döntést  meghozni.  Konkrétumok  nélkül
javasolja,  hogy a továbbiakban is  a  társulás  lássa el  a feladatot akkor,  ha ez a legoptimálisabb
anyagilag. A Közös Hivatal székhely településének kell meghozni a döntést.

Marton  Zsolt  polgármester: Meg  kell  tudni,  hogy a  Társulás  milyen  költségekkel  vállalja  a
feladatellátást.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Somlóvásárhelynek  kell  dönteni,  a  többi  településnek  nincsen
döntési joga. 

Bakos  István  települési  képviselő:  Javasolja,  hogy  januártól  még  a  Társulásban  történő
feladatellátás maradhatna azzal, hogy tisztázni kell az adatokat.

Marton  Zsolt  polgármester:   Kéri,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásáról az alábbi határozatot hozta:

 75/2015.  (X.21.) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Képviselő-testülete  a   kötelezően
ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat   ellátási
módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta.

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2016.
január  1-től  továbbra  is  társulás  formájában  kívánja
megoldani  kötelező feladatát,  amelyet  jelenleg a  Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő
Somló-környéki Feladatellátó Intézmény útján látja el. 

3. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete   2015.  november  30-ig  dönt a  feladatok  2016.
január  1-től  hatályos  rendelkezéseknek  megfelelő
biztosítási  módjáról,  és  kérelmezi  a  szolgáltatói
nyilvántartásba  bejegyzett  adatok  módosítását  az  új
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családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatásnak
megfelelően.

4.  Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy jelen  döntésről
tájékoztassa  a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi
Társulás elnökét, és kérjen tájékoztatást a 2016. január 1-
jétől,  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat  új
követelmények  szerinti  ellátási  módjáról,  szervezeti
kereteiről.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1-2. azonnal

       3. 2015. november 30.
       4. 2015. november 10.

5./  Általános Iskola körzethatár véleményezése
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya
az előterjesztésben csatolt levélben kéri, hogy az Önkormányzat véleményezze a levélhez csatolt
iskolai  körzethatárok  tervezetét.  Kéri,  aki  elfogadja  a  határozati  javaslatot,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Általános Iskola körzethatár véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:

76/2015.(X.21.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
20/2012.  (VII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1)  bekezdése
alapján a   Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Hatósági  Osztálya  által  megállapított  kötelező  felvételt
biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak
meghatározásával egyetért.
Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében
Somlóvásárhelyen  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási  hellyel  rendelkező,  halmozottan  hátrányos
helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszáma 39 fő,
akik  közül  37  fő  a  Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István
Általános Iskola tanulója.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.
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6./ Somló és Környéke Borút Egyesület támogatás 
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.  A Somló és
Környéke Borút Egyesület  2015. június 1-jén támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz,
melyben  lakosonként  100  Ft-os,  azaz  120.800  Ft-os  támogatást  kért  a  juhfark-nyár  című
programfüzet  elkészítéséhez.  Az említett  programfüzet  kiadásával,  amely  a  turizmust  hivatott
erősíteni  a  faluban azáltal,  hogy egyre  szélesebb körben jut  el  az  információ  a  településünkön
történő programokról.Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somló és Környéke Borút Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

77/2015.( X.21. ) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somló  és  Környéke  Borút
Egyesületet 120.000,-  Ft-tal,  azaz  Egyszázhúszezer
forinttal  támogatja  a  juhfark-nyár  című  programfüzet
elkészítése  érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza
a  polgármestert  támogatási  szerződés  megkötésére,  és  a
támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

7./ Vegyes ügyek

Előadó: Marton Zsolt polgármester

Közmeghallgatás

Marton  Zsolt  polgármester: Elmondja,  hogy  az  évi  közmeghallgatás  időpontját  kellene
meghatározni, ezt minden évben kötelező megtartani. Javasolja, hogy 2015. november 25. napon 17
órakor kerüljön rá sor.  Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közmeghallgatásról az alábbi határozatot hozta:
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78/2015. ( X.21. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy a  2015.  évi  közmeghallgatását
Somlóvásárhelyen  2015.  november  25.  napon  17.00
órakor tartja, melynek helye a Kultúrház. 
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  település
lakosságát értesítse a közmeghallgatás időpontjáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Munkabér:

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban
álló  két  fő  és  közfoglalkoztatás  keretében  dolgozó  egy  fő  részére  szeretne  bér  -,  vagy  egyéb
természetbeni juttatást biztosítani. A munkájuk során nagy felelősség hárul rájuk, és ez a személyi
bérükkel  nincsen  összhangban.  A munkájukra  nagy  szükség  van,  és  azt  maximálisan  ellátják.
Elmondja,  hogy  az  önkormányzat  költségvetése  alapján  erre  lehetőség  van.  Természetbeni
juttatásként akár szépkártya formájában történő juttatás is szóba jöhet. Kéri a képviselő- testületet,
hogy támogassa javaslatát és a dolgozók részére természetbeni juttatást állapítson meg. Kéri, aki
egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  az  egyik  fő  karbantartási  munkát  végez,  az
önkormányzat  alkalmazásában  áll  mint  közalkalmazott,  jelentős  plusz  teher  hárul  rá,  hisz  ő
koordinálja a közfoglalkoztatottak munkáját. A másik fő a konyhán lát el jelentős többletfeladatot,
de abban az ügyben csak a Köznevelési Társulás tud döntést hozni. A harmadik fő a startmunka
program adminisztrátora, akinek az önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teszi erzsébet
utalvány juttatását, valamint a törvény is csak ilyen formában engedi a plusz juttatást.

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

79/2015.( X.21. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy határozott időre 2015. november 1-
től  2016.  december  31-ig  a  város-  és  községgazdálkodás
szakfeladaton dolgozó közalkalmazott részére havi  25.000 Ft
keresetkiegészítést állapít meg.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy határozott időre 2015. november 1-
től  2016.  december  31-ig  a  start  munkaprogram
adminisztrátora  részére  havi   8.000  Ft  Erzsébet-  utalvány
juttatást állapít meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 31.
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Közösséget érintő események

Bakos  István  települési  képviselő:  A  Rákóczi  utcai  kútgyűrűt  be  kellene  temetni,  mert
meglehetősen balesetveszélyes. 

Marton Zsolt polgármester: Ezt meg lehet oldani. 

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előző  hónapban  2  fő  részére  összesen
20.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  rendkívüli  települési  támogatást  közeli  hozzátartozó
eltemettetésére  tekintettel,  és  1  fő  részére  összesen  10.000,-  Ft  összegben  állapított  meg
rendkívüli települési támogatást gyermek születésére tekintettel. 

Beszámoló  a  Szociális-kulturális-oktatási  és  Sport  Bizottság  átruházott  hatáskörében
hozott döntéseiről:
Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  2  fő
részére havonta összesen 8.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésére  tekintettel, az előző hónapban 2 fő részére összesen
5.000,- Ft összegben állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.

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. 

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  18.30 órakor
bezárta.

kmf.

 Marton Zsolt  Szlottáné Turi Edina

 polgármester jegyző
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