
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

KépviselőtestüIete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér l.

Szám: 80l20I4.

JEGYZÓrÖXYV

KészÜlt: Somlóvásárhely Községi ÖnkormányzatKépviselőtestületének 2OI4. január 2O_án
17.00 Órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

8481 Somlóvásarhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagi ai:

Marton Lászlő polgármester

Bujdos Péter alpolgármester

Bolla Bamabás települési képviselő

czíglerné siket Gabriella települési képviselő

Szabó LászIő települési képviselő
Sebestyén Géza települési képviselő
Nemes Árpaane települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

károly Julianna cigány kisebbség elnöke
c.)

Meghívottak:

Deés Anikó jegyzőkönyv vezető

Az ülésen a lakosság részérő| érdeklődő nem jelent meg.

Marton Lászlő Polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen akéPviselőtestÜlet 7 tagamegjelent, tehát aztilés háiározatképes, majd, azülést megnyitotta.



A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontta1 egyetért,
kézfenntartással j e|ezze.

SomlóvásárhelY Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDEK:
l,/ SomlÓ-kÖrnYéki TÖbbcélú Kistérségi Társulás Társulási MegáIlapodásának (5. módosítás)jóváhagyása
Elő adó : Marton Lászlő polgármester

2,/_Devecseri KÖzPonti Iláziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó : Marton Lászlő polgármester

3,/ Devecseri KÖzPonti Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó vásárl ásáhozhozzájírulás kérése
Elő adó : Marton Lászlő polgármester

4./ Vegyes ügyek
EIőadó : Marton Lászlő polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1, SomlÓ-kÖrnYéki TÖbbcélú Kistérségi Társulás Társulási MegáItapodásának (5. módosítás)jóváhagyása

Marton Lászlő Polgármester: Köszönti a képviselőtestület tagjait az űj Evben. Elmondja, hogyazért kell sort keríteni a módosításra, mert a törvény váItozőtt. A tisztségek is változtak, Akielfogadja a SomlÓ-kÖrnyéki TÖbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállap odását, aZ
kézfertrttartással szav azzon.

SomlóvásárhelY KÖ"*ség,Önkorm ányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal- egyhangúlag _
SomlÓ-kÖmyéki TÖbbcélú Kistérségi Társulás Társulási MegáTlapodásának (5. módosítás)
j óváhagyás ár ő1 az alábbi határ ozatot hozta:

1 l 20I4.(L 20.) Kt. sz. határozat

1 ./ somlóvásárhely község Önkormány zatának képviselő-testülete
a Somló-kömyéki Többcélú Kistérségi Társulás 

"gyrég., 
szerkezetű

Társulási Megállapodását (5. módosítás) --az" 
előterjesztés

mellékletében fo glaltak szerint j óváh agyj a.

2.1 AKépviselő-testület felhatalmazza apolgármestert, hogy a fenti
dcintésről a somló-környéki Többcélú ristérségi Társulás elnökét
értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő : I -2. l azottrtal -folyamatos



2. Devecseri KÖzPontiHáziorvosi Ügyetetet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

Előadó : Marton Lászlő polgármester

Marton Lászlő Polgármester: Elmondja, hogy azért kell a módosításra sor keríteni, mert a
Polgármesteri hivatal elköltözött és ott végzlkaz adminisztráciősmunkákat. Elmondja, hogy ezzel
változott a társulás székhelye, az űj. szél<hely Devecser, Deák tér 1. lett. Kérem , akl egyetéft a
Devecseri KÖzponti Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapoáásának
módo sításáv al, az szav azzon.

SomlóvásárhelY Község Önkormany,zatKépviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangílag - a
Devecseri KÖzponti Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási ir,legalapoaáSanak
mó do sítás ár óI az alábbi határ o zatot hozta:

2l2014.(L20.) Kt. sz. határozat

1 ./ Somlóvásárhely Község Önkormány zatának Képviselő-testülete a
Devecseri központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását az a|ábbiak szerint hagyja
jóvá:

A Társulási Megállapodás 1 .2 pontjahelyébe az aláhbipont lép:
,,7.2 Atársulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér lt''

A Társulási Megállapodás 2, pontjának 2. sora helyébe az alábbi sor
lép:

),

iDevecser Város
Onkormányzata

2.1 A KéPviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
))

dÖntésről a Devecseri Központi Háziorvosi ügyeletet -Éenntartó

Társulás elnökét értesítse és az egységes szerkezetú Társulási
Megállapo dást aláirj a,

Felelős : polgárrnester
Határidő: folyamatos

3, Devecseri központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó vásárlásához
hozzáiárulás kérése
Előadó : Marton LászIő polgármester

Marton Lászlő Polgármester: Elmondja, hogy azigyeleti autót összetörték, belecsúsztak és azautó totálkáros lett. A javítas költségét nem fedezi á biztosítő által fizetett összeg. A biztosító
700,000,- Ft-ot fizetne, de ebből az összegből addig bérelnek egy autót december őta, Ezt fedezi abiztosító díja. Lakosságszámra kell fizetni és így 293.779,- Ft-ot kellene fizetni. Kérem, aki
elfogadj a, az kézfenntartással szav azzon.

Toldi Tamás
polgármester 

;

4]338460 Devecser,
Deák tér 1.



SomlÓvásárhelY KÖzség_Önkormány.7at Képviselőtestülete 7 igen szavazattal- egyhang.1lag _ aDevecseri KÖzPonti..Háziorvosi Ügyeletót Fenntartó rarútas ügyeleti autó vásárlásához
ho zzáj árulásár ől az alább i határ o zalr;l{ ho zta:

3l20I4.(L20.) Kt. sz. határozat

I.1 somlóvásárhely község Önkormanyzatának képviselő-
testÜlete a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó
Társulás részére ügyeleti autó vásárláshoz 2iI,-pt x település
2013. január 1. napi lakosságszám szerint (1219 fő)hozzijárul
293,779,-Ft összeggel.

2-/ A Képviselő-testület megbizza a polgármestert a
ho zz áj árulás ut al ás ával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonrlal

4. Vegyes ügyek

EIőadó : Marton Lászlő polgármester

Számítógép adományozása a rendőrség részére
Marton Lászlő Polgármester: Javasolja, hogy a rendőrségnek adom ányozzon a képviselő.testÜlet két db számítŐ.gépet a munkájuk-megkcinnyítése érdek-ében. nr*o"a;u, hogy a rendórségcsak ÖnkormánYzattÓl fogadhat el adományt, kérem, aki egyetért a javaslatommal, azkézfern,ftartással szav azzon.

SomlóvásárhelY KÖzsé.q Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal- egyhangűlag _ aszámítő gép ek átadásáró 1 a rendőrsé g részére az aléhbi határ o zatot ho zta:

4l20l4.(L20.) Kt. sz. határozat
I./ Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Devecseri Rendőrőrs részére
ingyenes használatba ad, határozatlan időre 1 db laptopoi-a. i
db asztali számítógépet.

2,1 A Képviselő-testület megbizza a polgármestert a
számitőgépek átadásának lebonyo lításíra.

Felelős: polgármester
Határidő: azormal



Marton Lászlő Polgármester: Elmondja, hogy a Windows XP támogatottsága megszűnik, a
SomlóvásarhelYi Közös Önkormányzati hivatalban is vannak ilyen gé|ek, amelyeket célszerű
lecserélni. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati hivatat lapoit 'egy 

kedvező ajánlatot,
6i,000,- Ft+ ÁFA összegben tudnának biztosítani egy db számitőgépet,"u.se." a hivatalban
folYamatos lenne a havonta beérkező fenntartási kciitseg arányábai. Elmondja, hogy pályázat
kerÜlt beadásra az Ővoda ügyében kiírt energetikai pályazatán, az önerőt nem tudtuk űgtaian a
kármentő alaPból, mertazzal már el kellett számolni. Apályázatvisszamondásra került, Áost már
csak a külső szigetelés maradt vissza.

Bolla Barnabás tetePÜtési képviselő: Elmondja, hogy az óvodában még az ablakokat kellene
kicserélni.

Marton Lászl'Ő Polgármester: A kármentő Alap elszámolások ügyében az elszámoló biaosok
februárban jÖnnek. Mezőgazdasági és téli közfogla|koztatás tigyében lehet pályazni, ennek az
intézése folyamatban van.

Szlottáné Turi Edina jegyzőz Elmondja, hogy a rövid távú közfoglalkoztatás valószínű, hogy
lesz.

Szabó Lász|Ő telePÜlési kéPviselő: Elmondja, hogy a faluban lévő kamerák is sokat segítenek a
bűncselekmények visszaszorításában.

Marton Lász|Ő Polgármester: Elmondja, hogy egy pályázat hűződott át el:;e az évre a napelem
beruházás ÜgYében, melyből aközvíIágítast kúttek. Az óvodánál jó lenne, ha ki tudnánk váltani.
Idén még nem tudni milYen íj pályázatok lesznek. A területfejlesztés -.iirrt a megyéhez került
vissza. Idén jó lenne, ha összejönne a szennyvizberuházás.

Bolla Barnabás telePÜlési kéPviselő: Elmondja, hogy az óvodánál hiányziknagyon a szennyviz
beruházás.

SebestYén Géza telePÜlési kéPviselő: Kellene építeni egy új szervlyviztárolót, ha nem valósulna
meg a szennyviz beruházás.

Marton LászIŐ Polgármester: Elmondja, hogy ez lenne egy megoldás még. A mezőgazdasági
foldre beadtuk a 6 fovel apályéaatot március Oi-tot október :Í-ig uúgonyateáesztésre.
Szlottáné Turi Edina jegYzŐ: Elmondja, hogy amennyivel kevesebb fot lenne, annyival kevesebb
lesz a dologi juttatás is.

Bolla Barnabás telePÜlési képviselő: Elmondja, hogy a Vasút utcában az árokbannagyon sokszemét van, ezt ki kellene takafitani.

Marton Lászlő Polgármester: Elmondja, hogy az az old,al a MÁv-ho z tartozlk, ezt ottkellenerendezni, Elmondja, hogY van egy ingatlarr a faluban, ami eladó, korábban Fazekas Jánostulajdonában volt, amelyet miután meghalt lánya Fazekas Melinda oiokolt, ő ezt azingatlant elszeretné adni, Ha az Önkormányzaí megvenné a házat, akkor felajánlhat ná vurgu Kálmánéknakcserére, mivel Ők el szeretnének költözni az ingatlanukból. így "az 

"rr"""* yzat tulajd,onábalehetne szinte teljes egészében a Vár épülete,

Szlottáné Turi Edina jegYzŐ: Elmondja, hogy Fazekas János korábbi ingatlantulajdonátelveszítette a vÖrÖsiszaP katasztrőfa során, melyért cserébe kapta az emlitettingatlant. Erre azingatlanra a MagYar Á'l"T 202L évig elidegenítési tilalmat jegyzett be, ezért az ingatlan nemértékesíthető. sajnos az önkorm ényzatigy eztnem tudja megvásárolni.



Marton LászIŐ Polgármester: Elmondja, hogy ebben az esetben nem tudjuk megvásár olni azingatlant.

Szlottáné Turi Edina jegYzŐ: Elmondja, hogy a varban találhatő ingatlanban lévő pincébengombazsákokban lehetne még gombát termesaeni. Ez is lehet -á;o egy mezőgazdasági
kÖzfoglalkoztatásbanegy program. A gombát akár méga kömyéken is el lehetne adni.
Marton Lászlő Polgármester: Elmondja,._hogy meg látjuk ezt, de még a feltételek nem teljesen
adottak, Elmondja, hogY a Kurányi Jenő Ajka,korrúh i.3. számalatti lakos levélben kérte, hogy
édesanYja GYÖrgYkovács Ilona díszoklevélben, valamint díszpolgári cím adományozásában
részesÜljÖn. ÉdesanYja már elhalálozott, de a településen vJzető óvónőként dolgozott
nYugdíjazásáig. VeszPrém Megyei Önkormrányzat Közglnilesenek Elnöke levélben tájékoztatta
KuránYi Jenőt, hogy a.Veszprém Megyei Önkormányiit rauautai megváltozása követkeáében
nincs hatáskőre az ÜgY intézésében. Felkéti,a,jegyzőt, hogy a következő-tilérr" a díszpolgári címvagY díszPolgári oklevél adományozásrőtájékoáassa a kJpviselőtestületet, hogy tudjanak döntésthozni aZ ÜgYben. A Batyus bál február Ol-jén lász Ig órakor. Elmondja, hogy avagyonnyi 1 atkozatokatj anuár 3 1 -i g kell b eadni.

TÖbb kérdés,hozzászőlás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést l8.00 órakor
bezárta és szociális tűzifa fellebbezés miattiártülés tartásái rendelte el,
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