
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 80-212014.

JEGYZŐKÖNYV

KészÜlt: Somlóvásárhely Községi Önkormanyzat Képviselőtestületén ek2014. február O4_én
19.00 Órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagi ai:

Marton Lászlő

Bujdos Péter

Bolla Barnabás

szabó Lászlő

Sebestyén Géza

Nemes Árpaane

b.)

Tanácskozási j oggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó

Dürgő Ágnes

polgármester

alpolgármester

települési képviselő

települési képviselő

települési képviselő

települési képviselő

Jegyzo

jegyzőkönyv vezető

pü-i főelőadó

Cziglemé Siket Gabriella települési képviselő

Az ülésen a lakosság részérőlérdeklődő nem jelent meg.

Marton Lászlő Polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a



kéPviselőtestÜlet 7 taga megjelent, tehát azülés határozatképes, majd azülést megnyitotta.
A Polgármester javaslatot tesz az :úlés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézf ermtartás s al j elezz e .

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

l\APIRENDEK:
l,/ A Somlóvásárhelyi KÖzÖs Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó : Marton Lász|ő polgármester

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányz at 2O1 4. évi költségvetési rendelete
Előadó : Marton Lászlő polgármester

3,/ Beszámolő a 2013. évben a polgármester saját, és átruházott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó : Marton Lászlő polgármester

4,1BeszámolŐ a2013. évben a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházotrhatáskörében
hozott döntéseiről
Előadó: Cziglerné Siket Gabriella

5./Etkezési térítési díjak módosítása
E lőadó : Marton Lászlő polgármester

6./ Díszpolgáir cim, díszoklevél adományozása
EIőadó: Szlottáné Turi Edina j egyző

7./ A SomlÓ-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoportban a tagságfenntartása
Előadó : Marton László pol gármester

8,/ Vegyes ügyek
E lőadó : Marton Lászlő polgármester

NAPIREI\D TÁRGYALÁSA
1, A SomlóvásárhelYi KÖzÖs Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésről szóló önkorm áuyzati rendelet megalkotása.
Előadó : Marton Lászlő polgármester

Marton LászIŐ Polgármester: Elmondja, hogy az llletménykiegészíté sre, azértkerülne sor, mertÍgY dolgozók munkabére nem csökkenne,- A hely cini<ormányzat rendeletben egységesen
valamennYi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állaPÍthat meg, amelYnek mértéke aköúisúviselő alapilletményének 20 %o-alenne jelen esetben.Az illetménYkiegészítés egy évre vonatkozna. Kérem a renáelet elfogadásáról kézfeltartással
szavazni.



Somlóvásárhely Község OnkormányzatKépviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangúlag - ASomlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
i 1 letményki e gé sz íté srő l az alábbi rendel etet alkotta :

1 l 201 4. (II. 1 0.) önkormá nyzati rendelet

a S omlóvás árhelyi Kö zö s Önkormán y zatl lHiv atalná|
fo glalkoáatott köáisáviselők illetménykie gészíté sről

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete

Elő adó : Marton Lászlő polgármester

Marton LászIŐ polgármester: Elmondja, hogy az e|őterjesáést mindenki megkapta. Kérem
szíveskedjenek megten ni a javaslataikat.

Bujdos Péter alpolgármester: Elmondja, hogy támogatom a hivatal dolgozóit, de mi képviselők
nem kapunk évek Óta csak a minimum juttatást. Elmondja, hogy 7 éve ugyanazt kaptuk.

Sebestyén Géza települési képviselő: Elmondja, hogy most jelenleg 20.000,- Ft a bruttó, ha ennyi
lenne a nettő azjobb lenne.

Szlottáné Turi Edina jegyzőz A köaisztviselők bére a központi költségvetésből kerül
kiegyenlÍtésre. A következő ülésre kerülne kiszámolásra a járulékok összege.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy a következő ülésre
előkészíteni, hogy megfelelő döntés születhessen.

kérem szíveskedjen a jegyző

Kérem, aki egyetért Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésével, az
SZaYazzon.

Somlóvásárhely Község..ÖnkormanyzatKépviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangűIag - a
Somlóvásárhely Község Önkormányzat2O14. évi költségvetéséről az alébbirendeletet alkotta:

2 l 20l 4. (II. 1 4.) önkormá nyzuti rendelet

S omlÓvásárhely Község Önkormá ny zat 20 1 4 . évi költségvetéséről

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

3. Beszámoló a 2013. évben a polgármester saját, és átruházott hatáskörében hozott
döntéseiről
Elő adó : Marton Lász|ő polgármester

Marton Lász|Ő polgármester: Elmondja, hogy az előterjesáést az előző évben átruházott
hatáskörben hozott döntésekről mindenki megkapta. 11 fő részére összesen 220.000,- Ft összegben
került sor temetési segély kifizetésére, köztemetés 2 alkalommal összesen 165.000,- Ft összegben
került kifizetésre 2013. évben. Kérem, aki elfogadj a, azkézferntartással szayazzon.



SomlóvásárhelY Kö"ség Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangúlag * a
beszámoló a2013- évben a polgármester saját, és átruházolt hatáskörében hozott döntéseiről az alábbi
határozatothozta:

8l20l4.(II.04.) Kt. sz. határozat

somlóvásárhely község Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2OI3. évben az átruházott
hatáskörben a szociális ellátások ügyében Marton Lászlő
polgármest er által hozott döntésekről szóló táj ékoú,atőj át
elfogadja.

4,1 Beszámoló a 2013. évben a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházott
hatáskörében hozott döntéseiről '
Előadó: Czigleraé Siket Gabriella

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy a Bizottság 74 fő részére
állaPÍtott meg átmeneti segélyt összesen 316.585,- Ft összegb"i-zots. évben. ABizottság 2Ikiskorut támogatott a tankönyvek vásárlásához összesen 165.000,- Ft összegben. Somlóvásárhely
telePÜlés 66 ry'szociális tűzifátkapott. Szociális űzifaügyében 73 kérelem- érkezettbe, ebből 66fo kaPott 1 m3 szociálistűzifát,7 fb kérelme elutasításruÍ"rutt. Kérem a2OI3.évre vonatk ozőan
benyújtott beszámoló elfogadását.

Marton Lászlő Polgármester: Kérem, aki elfoga dja, azkézferntartással szavazzon.
SomlóvásárhelY KÖzség Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangílag - abeszámoló a 20t3- évben Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruh ázott hatáskörében
h o z o tt dö nté s e i rő l az alábbi határ o z atot ho zta:

9l2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

somlóvásiárhely község Önkorm ányzaténak képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2OI3. évben Szociális-kulturális-
oktatási és sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott
dönté s ekrő l szóló táj ékoztatőját elfo gadj a.

5./Etkezési térítési díj ak módosítása
Előadó : Marton Lász|ő polgármester

Marton I,ászlő Polgármester: Elmondja, hogy az élelmiszer alapanyagok drágulása miatt kell azétkezési térítési díjat módosítani.

Bujdos Péter alpolgármester: Elmondja, hogy 2
Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy
kerülni, és emiatt több zöldség és gyümOlcs keil,

éve nem emelkedett az étkezési

a reform konyha étkeztetés is
hogy az ételekben szerepeljen.

térítési díj.

bevezetésre fog
Emiatt is drágul



az étkezési térítési díj,

DÜrgő Ágnes PénzÜgYi előadó: Elmondja, hogy aki kedvezményesen étkezik arra azállam küldi
meg a normatívát. A gyermekétkeztetést támogatja az államilyen esetben.

Marton Lászlő Polgármester: Kérem, aki elfogadja, azkézfenntartással szavazzon.

SomlÓvásárhelY Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazatta!- egyhangúlag_ az
étkezé si tédté s i díj ak mó do sítás áról az a!ábbj határ ozatot hozía:

10 l 2014.(II.04.) Kt. sz. határozat
1,1 somlóvásárhely község Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az étkezési tédtési díjakat 2OI4.
március 01. naptól a mellékletben foglaltak szerint módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.02.28.

6./ Díszpolgári cím, díszoklevél adomány ozása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Marton Lász|Ő Polgármester: Elmondja, hogy az előterjesáést mindenki megkapta.
Bujdos Péter alPolgármester: Elmondja, hogy a levél elolvasása után, azt gondolom, hogy sok
ember, aki a telePÜlésen él, kaphatna díszpolg ái címet, Az életük során |,égzett munkálukert
munkabért kapnak.

Marton Lászlő Polgármester: Elmondja, hogy a díszpolgári címhez aíany gyűrű jár, illetve lehet
díszoklevelet adni. Nem javaslom a díszpolgári cín1 ilietve díszoklevet áaománjozasat, Ái
tényle gesen sok emb ernek adomán y ozhatő lenne.

Bujdos Péter alPolgármester: Elmondja, hogy munkája során munkabért kapott, ezért más sem
kap többet.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy sok olyan pedagógus is volt a
telePÜlésen, Pl. Hidasi Ferencné, aki szintén kiváló pedagógus volt. rciúu áinaenkinek lehetne
adományozni.

Marton LászIŐ polgármester: Javaslom a díszpolgári cím, illetve díszoklevél adományo zásának
elutasítását.

Kérem a képviselő testÜlet tagsait, hogy a díszpolgári cím, illetve díszoklevél adomány ozásának
elutasításáról kézfenntartással szav azzon.

SomlóvásárhelY KÖzség ÖnkormányzatKépviselőtestülete 6 igen szavazattal- 1 fő tartózkodott -a diszP olgári cím, dí szokl evé l adomány o zás áró l az alábbi határ ozatot hozta:



1l l 20l 4.(II.04.) Kt. sz. határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy nem adományoz díszpolgári címet,
illetve díszoklevelet néhai Györgykovács Ilona részére.

Bujdos Péter alpolgármester: Javasolja, hogy a díszpolgrári címről szőlő rendeletet az
Onkormányzathelyezze hatályon kívül. Felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre készítse elő a
rendelet hatályon kívül helye zését.

7./ A SomlÓ-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoportban tagság fenntartása
Előadó : Marton Lászlő polgármester

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy a korábbi években a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER akciócsoportboz tarto;ztunk, most van lehetőség máshova is csatlakozni.
Javaslom, hogy tartsuk fenn a tagságunkat a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
akciócsoportnál.

Nemes Árpádné települési képviselő: Elmondja, hogy itt már kialakultak a jó kapcsolatok.

Marton Lász|ő polgármester: Kérem, aki elfogadja, az kózfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község ÖnkormányzatKépviselőtestülete 7 igen szavazattal - egyhangűlag_ a
SomlÓ-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoportban a tagság fenntartásáról az alábbi
határozatothozta,,

12 l 20l4.(II.04.) Kt. sz. határ ozat

S omlóvásárhely Közsé g Önkormány zatának Képvi sel ő -
testülete úgy határoz, hogy a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) a tagságát az
Onkormányzat fewttartja. Az elfogadott 2014. évre szóló
20,000 Ft-os tagdijat elfogadja. A 2014-2020 közötti
LEADER programban a település közigazgatási
területével továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület
illetékességi, kedvezm ényezetti területéhez kíván tartozni.

A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos
Nyilatkozat alíirására, esetleges tisztség vállalására,
b etölté s ére a p olgármestert telj e s j o gkörrel felhata|mazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



8. Vegyes ügyek

Előadó : Marton Lászlő polgármester

Óvoda pályázat

Marton Lász|Ő polgármester: Elmondja, hogy az ővoda ügyében van egy pályázat, ami
felújításra szólna. El'lhez több mindennek kellene összejönnie, hogy beadható legyen. Amennyiben
a pályázathoz összeállna ez az anyag, úgy február 11 -ére kerülne összehívásra a képviselő-
testÜleti Ülés. Elmondja, hogy a napelemespáIyázat is bent van, energetikai szempontból dryvittal
kellene bevonni.

Bujdos Péter alpolgármester: Elmondja, hogy ami az energetlkai fejlesztések miatt megmarad,
aztmásra is lehet fordítani.

Marton Lász|ő polgármester: Elmondja, hogy az ővodinál a villamos energia megtakarítás lenne
fontos.

Nemes ÁrPádné települési képviselő: Elmondja, hogy a településen a virágosításra kellene egy
kicsit fordítani.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy itt az emberek aházak előtt maguk gondozzák a
virágokat,

Nemes ÁrPádné települési képviselő: Elmondja, hogy a Somló hegyen is laknak páran,
amennyiben lenne hó, a kitolásaról kellene gondoskodni.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy a pincék adója épp elég a vllágításra, többre
nagyon nincsen pénz. TaIán enyhe lesz a tél.

Nemes Árpádné települési képviselő: Elmondja, hogy a nagy pincék tulajdonosai fizethetnének
több adót is.

Szlottáné Turi Edina jegyzőz Elmondja, hogy az építményadót lehetne bevezetni, d,e tgazáből
tÖbb, a hegyen működő cég székhelye is itt van, így ők ide fizetik az iparűzési adót.

DÜrgő Agnes pénzügyi előadó: Elmondja, hogy 31 millió forint iparűzési adó befizetésünk van.

TÖbb kérdés, hozzászőlás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 2O.í5 órakor
bezárta.

kmf.

,r-jlJx^,
Marton Lászlő

polgármester ,l


