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

Szám: Svh/62-15/2015.
JEGYZŐK ÖNYV
Készült:

Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25én 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános 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

b.) Tanácskozási joggal résztvevő:
Szlottáné Turi Edina

jegyző

c.) Meghívottak:
Deés Anikó

jegyzőkönyv vezető

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselőtestület 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./ A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat
2016. január 1-jétől család - és gyermekjóléti szolgálat
formában való működtetése

Marton Zsolt polgármester

2./ Szervezeti és Működési szabályzat módosítása

Marton Zsolt polgármester

3./ Helyi építési szabályzat módosítása

Marton Zsolt polgármester

4./ Víziközmű - vagyonkezelési díj

Marton Zsolt polgármester

5./ Védőnői állásra pályázat

Marton Zsolt polgármester

6. / Vegyes ügyek

Marton Zsolt polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-jétől család - és gyermekjóléti
szolgálat formában való működtetése
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja a
Képviselő- testületet, hogy 2016. január 01. naptól életbe lépő jogszabályi változások a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésében jelentős változásokat hoznak. Járási szinten
a család-és gyermekjóléti központot kell létrehozni.
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Járásoknál a központban a speciális ellátást biztosítják, illetve
szakmai segítséget nyújtanak a Család- és gyermekjóléti szakemberek részére. 2016. jauár 1-től a
Közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítani a szolgáltatást a közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. Somlóvásárhely Önkormányzata a feladatot elláthatja
önállóan és társulás útján is. Jelenleg társulásban történik a feladat ellátása, melyhez 2015. évben
összesen 4,154 millió ft-tal járulnak hozzá a települések saját költségvetésük terhére.
Marton Zsolt polgármester: Ismerteti a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény kimutatott
költségvetési terveit. Somlóvásárhely, ha önállóan látja el a feladatot, akkor 1,5 főt kellene
biztosítani és erre a normatíva 4,5 millió forint lenne.
Szabó László települési képviselő: Kérdezi, hogy mi történik olyan esetben, ha 1-2 település nem
csatlakozik?
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti településnek kell
biztosítani a szolgáltatást, a településeknek nem kötelező feladata ez.
Sebestyén Géza települési képviselő: Javasolja, hogy saját maga oldja meg a település.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Devecser és Somlóvásárhely, ha társulásban látná el a feladatot, úgy
összesen 2,5 embert lehetne alkalmazni, ami 7,5 millió forint normatívát jelent, és közel 10.000 főt
kellene ellátnia.
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Marton Zsolt polgármester: Amennyiben önálló családgondozó látja el a településeken a munkát,
úgy 1 családgondozóra kevesebb ellátott jut.
Sebestyén Géza települési képviselő: Egyértelmű, hogy megéri külön ellátni.
Szabó László települési képviselő: Úgy tűnik, hogy így olcsóbb lesz a feladatellátás.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy szavazzanak, aki elfogadja, hogy a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokról önállóan gondoskodjon az önkormányzat, az
kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással
– a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-jétől család - és gyermekjóléti
szolgálat formában való működtetéséről az alábbi határozatot hozta:
82/2015. ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat
Somlóvásárhely község képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 136.§ (8) bekezdésében és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 174.§ (4) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokról 2016. január 1-től a hatályos
rendelkezések alapján önállóan gondoskodik a Gyvt.40.§ (1a)
bekezdés c) pontjában meghatározott képesítési előírásoknak
megfelelő személy foglalkoztatásával.
Egyúttal kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szakmai és
anyagi feltételek megléte esetén a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi
Társulásban
jelenleg
foglalkoztatott
családgondozók közül egy személy foglalkoztatásáról
gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről soron kívül értesítse
a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulást.
Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2./ Szervezeti és 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
Családsegítés és Házi segítségnyújtás bekerüljön a kormányzati funkciók közé.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Szervezeti Működési szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
19/2015. ( XI.30.) önkormányzati rendelete
Somlóvásárhely Község Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 5/2014.(VII.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
3./ Helyi építési szabályzat módosítása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.
Sebestyén Géza települési képviselő: Az állami főépítész mondatában utalt arra, hogy
Somlóvásárhely és Borszörcsök polgármestere sérelmezte, hogy a települések közötti közlekedés
nagy valószínűséggel ellehetetlenül, ami további problémákat okozhat.
Marton Zsolt polgármester: Megtették javaslataikat a problémának elkerülésére. Az Agrokémia
mögött lenne az elkerülő.
Sebestyén Géza települési képviselő: A buszoknak is ott kellene közlekedniük.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a településünk vonatkozásában az
egyeztetési eljárás lezajlott, a tervezett módosításokkal kapcsolatosan érdemi észrevétel, kifogás
nem merült fel. Az állami főépítész végső véleményét a tárgyalást követően kiadott
jegyzőkönyvben kiadta, így a Képviselő-testület megtárgyalhatja, illetve elfogadhatja a
településrendezési eszközeinek módosítását. Az előkészített településrendezési eszközök
módosításához két döntést kell meghoznia a képviselő testületnek, az elsővel módosítani tudja a
község jelenleg hatályos szerkezeti tervét, míg a második döntésével válik elfogadhatóvá a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadadja a határozati javaslatot, az kézfenntartással
szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Helyi Építési Szabályzat módosításáról az alábbi határozatot hozta:
83/2015. ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat
1) Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a)
pontja alapján Somlóvásárhely község Településszerkezeti
Tervének módosítását jelen határozat mellékletei alapján
állapítja meg:
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1. melléklet: tervi munkarész módosítása
TSZT-M2 rajzszámú M=1:10 000 méretarányú szerkezeti
tervlap.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról a
lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti
terv módosítást küldje meg az állami főépítésznek és az
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.
3) A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba
lépésével egyidejűleg hatályát veszti az érintett területen
az eredeti Somlóvásárhely község Önkormányzata
Képviselő-testületének 34/2010. (IX.16.) sz. Kt.
határozatával elfogadott és 123/2011. (XII.20.) sz. Kt.
Határozatával módosított Településszerkezeti terve.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton Zsolt polgármester
Marton Zsolt polgármester:
szavazzon.

Kéri, aki a rendelettervezetet elfogadja, az kézfenntartással

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló az alábbi rendeletet alkotta:
20/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete
Somlóvásárhely község helyi építési szabályzatáról szóló
4/2010. (IX.17.) rendelet módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
4./ Víziközmű - vagyonkezelési díj
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Kéri, aki
elfogadadja a határozati javaslatot, az kézfenntartással szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Víziközmű - vagyonkezelési díjról az alábbi határozatot hozta:
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84/2015. ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat
1.Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a 11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal
rendelkező 28. sorszámú Somlóvásárhely ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse úgy dönt, hogy
2016. január 1-jét követően a vagyonkezelési díjat, mint
fejlesztési forrást a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja.
2. Az így képződött forrást a Társaság köteles a gördülő
fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni, és az
Önkormányzattal történő egyeztetést követően, az
Önkormányzat tulajdonát képező, de a Társaság
vagyonkezelésben lévő víziközmű fejlesztésre fordítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: 1. polgármester
2. Bakonykarszt Zrt.
4./ Védőnői állásra pályázat
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Marton Zsolt polgármester: A pályázatról szóló előterjesztés anyaga mindenki részére
megküldésre került. A beadott egy pályázatot ismerteti. Elmondja, hogy elég nagy távolságra
lakik a pályázó a településtől, így amennyiben itt szeretné ellátni a feladatot, úgy ideköltözése
esetén gondot jelente a lakhatás biztosítása.
Szlottáné Turi Edina jegyző: Medgyesháza településen dolgozott, számlaképes, és
vállalkozásban látná el.
Marton Zsolt polgármester: Olyan ember felvételét támogatná, aki alkalmazásban látná rel a
feladatot.
Sebestyén Géza települési képviselő: Nem látja értelmét ilyen távolságból felvenni a pályázót.
Ő nem támogatja a felvételét.
Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki nem támogatja a pályázatot, az kézfenntartással
szavazzon.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
védőnői állásra pályázatról az alábbi határozatot hozta:
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85/2015. ( XI.25. ) Kt. sz. Határozat
1.Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hohy a védőnői állásra beadott
pályázatot nem támogatja.
2.A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntéséről tájékoztassa a pályázót.
3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, új
pályázat kiírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.12.10.
4./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előző hónapban nem volt ilyen döntés.
Beszámoló a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörében
hozott döntéseiről
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy az előző hónapban 3 fő
részére havonta összesen 11.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésére tekintettel, 1 fő részére összesen 10.000,- Ft
összegben állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.
Közösséget érintő események
Marton Zsolt polgármester: Vasárnap Adventi ünnepeség 16 órakor kezdődik. A Zsidó temető
kitisztítására lenne jelentkező, emberrel és gépekkel is támogatnák a munkát. Az iskolából
tanodát szeretnének létrehozni.
Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Ez egy pályázat, mely pályázata folyamatban
van. Erre pályázhatnak civil szervezetek, egyházak. A múlt héten pénteken hallott róla, de ez a
pályázattól függ.
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 20.30 órakor
bezárta.
kmf.

Marton Zsolt

Szlottáné Turi Edina

polgármester

jegyző
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