
KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  1/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  települési  szilárd
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról szóló  rendelet
tervezetet  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal  és
formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt rendelet tervezetet véleményezés céljából
küldje  meg  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Felügyelőséghez (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér  1.),  valamint  a  Veszprém  Megyei
Önkormányzat  (8200  Veszprém,  Megyeház  tér  1.)  és
véleményezést követően ismételten terjessze be a rendelet
tervezetet a Képviselő-testület ülésére.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  2/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Marton  Zsolt  polgármester  illetményét  havi
bruttó  398.900  Ft-ban,  míg  költségtérítését  havi  bruttó
59.835,-  Ft-ban állapítja  meg 2017.  január  1.  napjától  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján.

Határidő:2017. január 31. 
Felelős: jegyző

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  3/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhelyi Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal a
2015. január 15-én megkötött és az 5/2015. (I.12.) Kt. sz.
határozatával  jóváhagyott együttműködési megállapodást
felülvizsgálta,  az  abban  foglaltakat  jóváhagyja,
módosítását nem javasolja.
(Az együttműködési  megállapodás  a  jegyzőkönyv részét
képezi)

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő:  2017. január 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  4/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

1. 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

Veszprémi Járási Hivatala által megállapított kötelező

felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak

meghatározásával egyetért.

2. Az  EMMI  rendelet  fenti  szakaszának  előírása

értelmében  Somlóvásárhelyen  lakóhellyel,  ennek

hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező,

halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó

gyermekek  létszáma  31  fő,  akik  közül  30  fő  a

Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István  Általános  Iskola

tanulója,  1  fő  pedig  az  ajkai  Molnár  Gábor  Óvoda,

Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.február 15.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  5/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetséget
10.000,-Ft-tal,  azaz  Tízezer  forinttal  támogatja.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
támogatási  megállapodás  megkötésére  és  a  támogatás
utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

6/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi munkakör betöltésére
az állást ismételten meghirdeti közigállás.hu weboldalon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 15.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  7/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a védőnői munkakör betöltésére
az állást ismételten meghirdeti közigállás.hu weboldalon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 15.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 23-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  8/2017. (I.23.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy Vaczkó  László  korábbi
polgármestert  saját  halottjának  tekinti,  és  a  temetés
költségét átvállalja.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  január 24.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 01-én tartott zárt ülésének

jegyzőkönyvéből

  9/2017. (II.01.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról  2013.  évi  CCXII.  törvény  103/A.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  hatáskörében  eljárva  a
Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési
Kamara  Veszprém  Megyei  Elnöksége  által  –  a  Helyi
Földbizottság  feladatkörében  -  hozott  VE01-00187-
1/2017.  számú  állásfoglalása  ellen  benyújtott
kifogásoknak  helyt  ad  és  az  állásfoglalást
megváltoztatja a következők szerint:
A  képviselő-testület  Kises  János  elővásárlásra  jogosult
esetében támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását.
A határozat  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  azonban
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Veszprémi
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságtól  lehet  kérni  a
kézhezvételtől  számított  30  napon  belül.  A keresetet  a
somlóvásárhelyi képviselő-testülethez kell benyújtani.

                                  I N D O K O L Á S

Fábián Tamás József,  Tomor Attiláné,  Fábián Elekné
eladók és Kamondy Elemér vevő 2016. szeptember 12-én
adásvételi szerződést kötöttek a Somlóvásárhely külterület
0303/5.  hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában  a  kölcsönösen
kialkudott 3.000.000 Ft-os vételáron.  Kamondy Elemér az
adásvételi  szerződésben  nyilatkozott,  hogy  elővásárlási
joga áll fenn. 
2016.11.14-én Kises János elővásárlási jognyilatkozatot 
adott be.

A  helyi  földbizottságként  eljáró  szerv  a  VE01-00187-
1/2017.  iktatószámú  állásfoglalásában  az  adás-vételi
szerződés  jóváhagyását  mind  Kamondy Elemér és  mind
Kises János vonatkozásában is támogatta. Döntését azzal
indokolta, hogy a vevő és az elővásárlásra jogosult fél is
alkalmasak  az  adásvételi  szerződés  és  a  földforgalmi
törvényben  meghatározott  kötelezettségvállalások
teljesítésére.



Az állásfoglalások ellen a hirdetőtáblán való kifüggesztést
követően  2017.  január  23.  napján  Kises  János
elővásárlásra  jogosult kifogást  nyújtott  be,  amelyben
előadta, hogy a helyi földbizottság a Földforgalmi törvény
24.  §.  (2)  bekezdésének  megsértésével  hozta  meg
állásfoglalását,  és  kérte  az  állásfoglalás  felülvizsgálatát,
majd  megváltoztatását  akképp,  hogy  vevő
termőföldvásárlása ne legyen támogatva.
A képviselő-testület a 2013. évi CCXII. törvény 103/A §.
(2)  bekezdése  alapján  a  kifogással  érintett  állásfoglalást
megváltoztatta tekintettel arra, hogy véleménye szerint az
állásfoglalás a  Földforgalmi törvény 24. §.  (2) bekezdés
megsértésével került kiadásra, ugyanis a földbizottság nem
indokolta  kellőképp hivatkozásának okát,  és  nem járt  el
körültekintően a vevő meglévő földjeinek tekintetében.

A képviselő-testület hatáskörét a mező- és erdőgazdasági
földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvénnyel
összefüggő  egyes  rendelkezésekről  és  átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A §. (1)
bekezdése  állapította  meg.  A  határozat  a mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény.  24.  §.  (2)  bekezdése  továbbá  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A §-án
alapul. 

A jogorvoslat lehetőséget a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 330. § (2) mondja ki.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. február 02.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Borszörcsök, Doba, Kisszőlős, Somlójenő, Somlószőlős, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete 2017. február 08-án tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

10/2017. (II.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete,a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési év és az azt
követő három évre várható összegéről készített nemleges
tervét elfogadja.

(Az 1. melléklet e határozat mellékletét képezi.)

Felelős:  polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.            Szlottáné Turi Edina sk. 
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. február 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Borszörcsök, Doba, Kisszőlős, Somlójenő, Somlószőlős, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete 2017. február 08-án tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

11/2017. (II.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  mint  fenntartó  –  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.)  A  2017.  évi  költségvetési  évben  a  Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati Hivatal 
a) bevételi főösszege: 71.586,010 ezer forint; melyből
   aa) intézmény finanszírozás  
61.174.186 ezer forint
b) kiadási főösszege: 71.586,010 ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: 40.693,612
ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:   8.930,321
ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10.319,770
ezer forint,
bd) egyéb működési c. kiadások:    8.642,307
ezer forint
be) felhalmozási kiadások:    3.000   forint
c) átlagos statisztikai állományi létszáma:12 fő

2.) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban
a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó
200.000 forint összegben határozza meg.
3.) A képviselő-testület megbízza Somlóvásárhely Község
Polgármesterét,  hogy  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
költségvetésének  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat
2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felosztásra kerülő
kiadásokhoz hozzájárul.

5.)  A  Képviselő-testületek  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: jegyző

kmf.

Marton Zsolt sk.            Szlottáné Turi Edina sk. 
polgármester                jegyző



 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. február 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 12/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete, az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető
ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a  2017.  évi
költségvetési  év  és  az  azt  követő  három  évre  várható
összegéről készített nemleges tervét elfogadja.
(Az 1. melléklet e határozat mellékletét képezi.)
Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 13/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. évi költségvetés tervezetet visszaküldi átdolgozásra
a Hivatal munkatársai részére.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják újra.

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 14/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

1./ A Képviselő-testület kezdeményezi a Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó Társulás
2017. július 31. napjával történő megszüntetését.

2./ A Képviselő-testület javasolja, hogy a Somlóvásárhelyi
Napköziotthonos  Óvoda  2017.  augusztus  1.  napjával
somlóvásárhelyi  székhellyel,  és  dobai  tagintézménnyel
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  fenntartásában
működjön  tovább.  Az  Óvoda  székhelyén  és
tagintézményében foglalkoztatottak jogviszonya továbbra
is megmarad, foglalkoztatásra kerülnének Somlóvásárhely
Község Önkormányzatánál, mint fenntartónál.

3./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  fenti  döntésről  a  Társulási  Tanácsot  és  a
Társulásban  résztvevő  önkormányzatokat  értesítse,  és  a
társulás megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.

Felelős:  Marton Zsolt polgármester
Határidő: 1-3./ folyamatos 

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 15/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

1./  A  Képviselő-testület  jóváhagyja  Somlóvásárhely
Község  Önkormányzata,  valamint  a  megbízó
önkormányzatok  között  létrejövő  köznevelési  szerződés
tervezetét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  köznevelési  szerződést  megkösse  a  megbízó
önkormányzatokkal. 

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2017. július 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 16/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a  polgármester előterjesztése alapján jóváhagyja a
2017. évi  szabadságának ütemezését.
2.  A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően
kell kiadni, valamint igénybe venni.
3.  A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4.  A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak
előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően  legkésőbb  tizenöt  nappal  megtett  előzetes
bejelentést követően veheti igénybe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1: 2017. február 28.

2-4:folyamatos
kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 17/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete a  település  bűnmegelőzési  koncepcióját
elfogadja, azzal egyetért.   
  
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

( A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 18/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2017.  évi  belső  ellenőrzési
tervét elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 15.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 20-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 19/2017. (II.20.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2017. évi működéséhez  hozzájárul.
2. A hozzájárulás összege 3.000.000 Ft/év, amelyet
tárgyév  február  28-ig  átutal  a  Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017.  február 21.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 20/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  "Resti
Vendéglő" szociális étkezésre vonatkozó árajánlatát  630
Ft/adag áron elfogadja.
2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és
Feladatellátó  Társulás  által  fentartott  melegkonyha
szociális  étkezésre  vonatkozó  árajánlatát   605  Ft/adag
áron, elfogadja.
3.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és
Feladatellátó  Társulás  által  fentartott  melegkonyha
gyermekétkeztetésre  vonatkozó  nyersanyag  normáit  és
térítési díjait a mellékelt javaslat alapján elfogadja.
4.  A Képviselő-testület  elfogadja  a gyermekétkeztetésre
vonatkozó  rendelet-tervezetet.
5.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére, és aláírására.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester

(A javaslat  a határozat mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  21/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2016.  évi  összefoglaló  belső
ellenőrzési jelentést elfogadja.
(a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

  22/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete,  mint  a  11-26569-1-002-00-04  MEKH kóddal
rendelkező 28.  sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
2018-2032.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Terv
készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény 11. § (1) bekezdése szerinti  Gördülő Fejlesztési
Tervvel  kapcsolatos  kötelezettségek  végrehajtása
érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert  arra,  hogy  hatalmazza  meg  a
BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el
és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
által  megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a
2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje
az Önkormányzatot.
Képviselő-tetület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
az  önkormányzat  és  a   BAKONYKARSZT  Víz-  és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
megállapodást aláírja.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős:polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 23/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény 42. §
(1) bekezdése alapján az Önkormányzat,  mint ajánlatkérő
által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves
tervét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen
közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos 

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 24/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

1. Somlóvásárhely Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  a  szociális  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági  nyillvántartásáról  és  ellenőrzéséről  szóló
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.6 pontja
alapján  ellátási  szerződést  köt  a  mellékelt  árajánlat
alapján:
-  a  Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és
Feladatellátó Társulással (Óvoda Konyha Somlóvásárhely,
Sport  u.  1.)  2017.  április  1.  napjától  2018.  március  31.
napjáig.
- Kocsy Miklós (Resti Vendéglő) 8460 Devecser, Vasút u.
15.  szám  alatti  egyéni  vállalkozóval  2017.  április  1.
napjától 2018. március 31. napjáig.
2.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 25/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  Marton  Zsolt  polgármestert  arra,
hogy  energiamegtakarítási  intézkedési terv elkészítésével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 28-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 26/2017. (III.28.) Kt. sz. határozat 

1.)  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  –  a
határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító
okiratát,  valamint  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  –  a
határozat  2.  mellékletét  képező  –  Alapító  Okiratát
jóváhagyja.

2.)  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító
Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát aláírja, és a változás bejelentést a
Magyar Államkincstár felé megtegye.

Felelős: Marton Zsolt  
Határidő: 2017. április 30.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. március 29.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 27/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel  közösen  meghirdetett  Magyarország  2017.  évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II.  2.  pont  a)  pontja  szerinti  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.  

2. Célterület megnevezése: 
a)  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  hivatalának
fejlesztése, felújítása

3.  Az  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  hivatalának
fejlesztése,  felújítása  összköltsége 29.928.509 Ft,  melyhez  az
önkormányzat 28.432.084 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
1.496.425 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren,  valamint  az  egyéb  benyújtandó
dokumentumokat az e-Adat rendszeren kersztül,  valamint papír
alapon is be kell nyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje 2017.05.02.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és
a pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2017. május 2.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. április 28.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 28/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a  nemzetgazdasági
miniszter  a  belügyminiszterrel  és  az  emberi  erőforrások
miniszterével  közösen  meghirdetett   Magyarország  2017.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.
melléklet  II.  6.  pont  szerinti  az  önkormányzati  étkeztetési
fejlesztések támogatására.

2. Célterület megnevezése: 
a)  Óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha  bővítése,
fejlesztése.

3. Az Óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha bővítése,
fejlesztése  összköltsége kb.  21.451.098 Ft,  melyhez  az
önkormányzat  20.378.542 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
1.072.556 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren,  valamint  az  egyéb  benyújtandó
dokumentumokat az e-Adat rendszeren kersztül,  valamint papír
alapon is be kell nyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje 2017.05.09.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és
a pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  2017.05.09.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. április 28.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 29/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat 

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete kötelezettséget vállal arra, amennyiben a pályázata
pozitív  elbírálásban  részesül,  úgy  a  támogatást  2018.
december 31-ig felhasználja.

2.A támogatás  felhasználásáról  a  tárgyév  december  31-ei
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és
rendje szerint számol el legkésőbb 2019. március 31-éig.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  1.:2018.12.31.

2. :2019.03.31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. április 28.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 30/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

A Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszeren lévő
ellátásért  felelősök  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási  Hivataltól  kapott  VKEFFO_2017/1996-1
(2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az
5/G.  §  előírásainak  megfelelően  létrehozták  a
"Megállapodás a Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-
rendszer  ellátásának  biztonsága  érdekében"  című
megállapodást.
Somlóvásárhely  település  Önkormányzatának  képviselő
testülete  javasolja,  hogy  a  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer  ellátásért  felelőseinek  képviseletét,
Somlóvásárhely Önkormányzata lássa el.
Az  ellátásért  felelősök  Somlóvásárhely  ivóvízellátó
víziközmű-rendszeren  fennálló  tulajdoni  érdekeltségének
nettó  könyv  szerinti  értékét  és  tulajdoni  arányát  az
alábbiak szerint rögzítik :
Somlóvásárhely  település  nettó  könyv  szerinti  érték:  22
603 706  Ft  Tulajdoni aránya: 78%
Somlójenő település nettó könyv szerinti értéke: 6 205 504
Ft Tulajdoni aránya:22 %
Somlóvásárhely  település  Önkormányzatának  képviselő-
testülete  a fentiek alapján felhatalmazza Somlóvásárhely
Község Önkormányzat  Polgármesterét,  hogy a  mellékelt
"Megállapodás a Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-
rendszer  ellátásának  biztonsága  érdekében"  című
megállapodásban  Somlóvásárhely  önkormányzatot
nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének
és a Megállapodást írja alá.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 31/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

1.  A  Képviselő-testület  Somlóvásárhely  község
Somlóvásárhely  hegyi  utak,  ár-  belvízvédelmi
létesítmények helyreállítására vonatkozóan kiírásra került
ajánlattételi felhívást jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület Somlóvásárhely község hegyi utak,
ár-  belvízvédelmi  létesítmények  helyreállítására 3
jogosultsággal  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  részére
ajánlattételi felhívást küld.

3. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi
ajánlattevők részére küldi meg:

- Borbély Csaba egyéni vállalkozó (8481 Somlóvásárhely,

Viola u. 2.) 

- Brunner és Társa  Kft. (8460 Devecser Jókai u. 6.)

- Baranta Művek Kft. (8482 Doba, Arany J. u. 14.)

4.  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  az
ajánlattételi felhívás megküldésére.

 ( az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi)

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 32/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítése
érdekében árajánlatokat szerezzen be és azokat a következő ülésen
a képviselő-testület elé terjessze.
Felhatalmazza  a  polgármestert  arra  is,  hogy  helyi  főépítész
megbízásához  szintén  szerezzen  be  árajánlatokat  és  azokat  a
következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 33/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az  átfogó  értékelést  a  helyi  önkormányzat  2016.  évi
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról
elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 34/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a védőnői éves szöveges jelentést
2016. évre vonatkozóan elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 35/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.,
mint  közfoglalkoztató  bevonásával  a  mezőgazdasági
földterületek  és  az  állami  fenntartású  közutak  között
külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztán
tartására  közfoglalkoztatási  program  keretében  igényt  tart
kitermelt  faanyag  szociális  célú  tűzifaként  történő
kiosztásának lehetőségére. 
2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  vállalja  a
faanyag saját költségére történő elszállítását.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 36/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  „Központban  az  iskola
Somlóvásárhelyen” című pályázat beadását támogatja. 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 08-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 37/2017. (V.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Somlóvásárhelyi Sport Egyesület 2016. évi programjára
pályázati  úton  elnyert,  támogatási  szerződés  alapján
nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített  pénzügyi  és
szakmai elszámolását elfogadja, azzal, hogy a tárgyévben el
nem  költött  62.052,-  Ft-ot  2017.  évben  felhasználja,
amellyel 2018. február 15-ig elszámol.

Felelős:  jegyző
Határidő: 2017. május 15.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 09.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 38/2017. (V.24.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
28/2017. (IV.27.) Kt.sz. határozatát módosítja a következők szerint: Az
önkormányzat  pályázatot  nyújt  be  a   nemzetgazdasági  miniszter  a
belügyminiszterrel  és  az  emberi  erőforrások  miniszterével  közösen
meghirdetett  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016.  évi  XC.  törvény  3.  melléklet  II.  6.  pont  szerinti  az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

2. Célterület megnevezése: 
a)  Óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha  bővítése,
fejlesztése.
A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 8481 Somlóvásárhely, Sport u. 1.
Hrsz: 430/2.

3.  Az  Óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha  bővítése,
fejlesztése összköltsége kb.  21.451.098 Ft, melyhez az önkormányzat
20.378.542 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és  1.072.556 Ft  önerőt
biztosít a költségvetésében.

4.  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren,  valamint  az  egyéb  benyújtandó
dokumentumokat az e-Adat rendszeren kersztül, valamint papír alapon
is be kell nyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje 2017.05.09.

6.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
intézkedések  megtételére,  a  pályázati  dokumentáció  aláírására  és  a
pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  2017.05.26.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 25.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 39/2017. (V.24.) Kt. sz. határozat 

1)  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  az  önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására  benyújtott pályázat elnyerésével
a 8481 Somlóvásárhely, Sport u. 1. Hrsz: 430/2. megvalósítási helyen a
következő beruházásokat tervezi:
a) az  épületet  bővítése  kapacitásbővítés  céljából,  ezáltal  a  Közös
Hivatalhoz tartozó Borszörcsök és Doba szociális étkeztetését is el tudná
látni a főzőkonyha. Most 250 fő a kapacitása, ennek bővítése 350 főre,

b) a  konyha  épületgépészeti  felújítása,  mint  a  nagykonyhai
elektromos  főzőasztal,  főzőüst,  tűzhely,  kombi  sütő-pároló,
mikrohullámú  sütő,  hűtő,  és  fagyasztószekrény,  munkaasztal
hulladékledobó nyílással, melegen tartó pult, átadó polc, tálca csúsztató,
állvány, lapostányérok, mélytányérok.

c) Az  építési  beruházás  által  a  jogszabályoknak  megfelelően
üzemelne  a  konyha,  a  készétel  és  a  moslék  útja  el  lenne  választva  a
HACCP előírásoknak megfelelően, 

d)  új  konyhai  gépek  beszerzése  a  friss  helyi  alapanyagok  minél
gyorsabb és egészségesebb feldolgozása, valamint a korszerű táplálkozás
megvalósulása érdekében.

2) 2017. április 5-e előtt nem került sor a beruházáshoz kapcsolódó
tevékenységre.

3) Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, amennyiben a pályázata pozitív elbírálásban
részesül,  úgy  a  támogatást  2018.  december  31-ig  felhasználja,  a
beruházást megvalósítja.

4) A  támogatás  felhasználásáról  a  tárgyév  december  31-ei
fordulónappal,  az  éves  költségvetési  beszámoló  keretében  és  rendje
szerint számol el legkésőbb 2019. március 31-éig.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  1.: folyamatos

3.:2018.12.31.
4. :2019.03.31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 
Somlóvásárhely, 2017. május 25.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 40/2017. (V.24.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának képviselő-testülete,
úgy  dönt,  hogy a  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
gyermeknapi  rendezvényéhez  történő  játékok  megvásárlását
biztosítja maximum  25.000,- Ft értékben.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  Azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 25.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Borszörcsök, Doba, Kisszőlős, Somlójenő, Somlószőlős, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete 2017. május 29-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

41/2017. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  Somlóvásárhely  település  közbiztonsági
helyzetéről szóló 2016. évi beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.            Szlottáné Turi Edina sk. 
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 30.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Borszörcsök, Doba, Kisszőlős, Somlójenő, Somlószőlős, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete 2017. május 29-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

42/2017. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselőő -
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2016.  évi  költségvetési  beszámolóját,  és  költségvetési
előő irányzatainak módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselőő -
testülete  felhatalmazza  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzatának  Képviselőő -testületét,  hogy alkossa  meg
zárszámadási rendeletét.

Határidőő : 2017. május 31.
Felelőő s: jegyzőő

kmf.

Marton Zsolt sk.            Szlottáné Turi Edina sk. 
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 30.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT
 

Borszörcsök, Doba, Kisszőlős, Somlójenő, Somlószőlős, és Somlóvásárhely Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete 2017. május 29-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

43/2017. (V.29.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja. 

Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző 
Rendes-Somlai Eszter aljegyző

Határidő  :    2017.05.31.   

kmf.

Marton Zsolt sk.            Szlottáné Turi Edina sk. 
polgármester                jegyző

 

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. május 30.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
44/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat 

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Terület–  és  Településfejlesztési  Operatív
Program  keretében  a  TOP-1.4.1-16  számú  „A
foglalkoztatás  és  az  életminőség javítása  családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével”  tárgyú  pályázati  felhívásra  pályázatot
kíván benyújtani. 
2./  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert
pályázat  benyújtásához  szükséges  engedélyezési  terv,
kiviteli terv, és a szakmai terv beszerzésére.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidők:    1./2017. szeptember 1.
                       2./2017.07. 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. június 01.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
45/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy Somlóvásárhely  Község
Önkormányzat  nem pályázik a  Pannon Lapok Társasága
Kiadói  Kft. által  összetartozunk-  kistelepülési  pályázat
2017 címmel kiírásra került pályázatra. 

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. június 01.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
46/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy Somlóvásárhely  Község
Önkormányzat  tagsági  jogviszonyát  a  Magyar
Önkormányzatok Szövetségében (nyilvántartási szám: 01-
02-0003350) a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 3:68. § (2) bekezdése alapján megszünteti.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidők:   2017. december 31.
                       

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. június 01.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
47/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a
belügyminiszterrel  és  a  nemzetgazdasági  miniszterrel
közösen  meghirdetett  Magyarország  2017.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
I.  7.  pont,  és  a  III.1.  pont  szerinti  a  települési
önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési támogatására.

2. a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési  támogatása   a  települési  önkormányzatok
működőképességének  megőrzésére  vagy  egyéb,  a
feladataik  ellátását  veszélyeztető  helyzet  elhárítására
szolgál.  

3.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár  által  üzemeltetett  elektronikus  rendszeren
kersztül, valamint papír alapon történik.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.30.

5.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések  megtételére,  a  pályázati
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
48/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  belügyminiszter
és  a  nemzetgazdasági  miniszter  által  meghirdetett  “
települési  önkormányzatok  rendkívüli
önkormányzati  támogatására  (rendkívüli  szociális
támogatás) ” kiírt pályázaton részt vesz.
2./  A  támogatás  kizárólag  a  települési  támogatások
kifizetésére fordítható.
3./  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42
önkormányzati információs rendszeren, valamint papír
alapon is be kell nyújtani.
4./  A  pályázat  benyújtásának  határideje  2017.07.15.
Egy önkormányzat legfeljebb egy alkalommal nyújthat
be támogatásra pályázatot.
5./  A  Képviselő-testület  felhatalmazást  ad  a
polgármesternek  a  pályázat  benyújtására  és  felkéri  a
jegyzőt  az  ezzel  kapcsolatos  adminisztratív  feladatok
ellátására.

Határidő: 2017.07.15.
Felelős: jegyző

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
49/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

 
1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy  a  3  beadott  árajánlat  közül  a
bíráló  bizottság  javaslata  alapján  a  vis  maior  esemény
helyreállítási  munkáinak  elvégzésére  Borbély  Csaba
egyéni vállalkozó 8481 Somlóvásárhely, Viola u. 2. szám
alatti pályázó árajánlatát fogadja el 17.280.000 Ft+Áfa így
összesen brutto 21.945.600 Ft összegben.
2./  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
vállalkozási  szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. július 6.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
50/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-   testülete  a  belső  ellenőrzési  jelentést
elfogadja  a  2016.  évi  pénzkezelés  és  pénzgazdálkodás
ellenőrzéséről  valamint  a  2016.  évi  folyamatos
elszámolású  ügyletek  teljesítési  időpontjának
ellenőrzéséről  a  bejövő  és  a  kimenő  számlaforgalom
tárgyában.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-   testülete  a   belső  ellenőrzési  jelentésre
készített intézkedési tervet elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
51/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  projektet
koordináló  szolgáltató  kiválasztásához  árajánlatokat
szerezzen  be  az  adott  szakterületen  jártas,  megfelelő
referenciákkal rendelkező vállalkozásoktól, és azokat a
képviselő-testület elé terjessze.
A  képviselő-testület  az  1.  sz.  melléklet  szerinti
ajánlattételi felhívással egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
52/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  megismerte  az  „Ökoturizmus  feltételeinek
megteremtése a Somlón” című projekt tartalmát, és annak
megvalósítását a projektben foglaltak szerint elfogadja.

2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  projekthez  kapcsolódó  ajánlati  felhívásokat  –  a
projektben foglalt tartalommal, és a vonatkozó eljárásrendi
útmutatókkal  összhangban  –  megküldje  az  adott
szakterületen  jártas,  megfelelő  referenciákkal  rendelkező
vállalkozások részére.

3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  beérkező  árajánlatok  közül  –  a  projektben
rendelkezésre  álló  forrás  erejéig  –  a  legkedvezőbb
ajánlatot tevő vállalkozással a szerződést megkösse.

4.  A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a
megkötött  szerződésekről  tájékoztatást  adjon  a  soros
képviselő-testületi üléseken.

Felelős: 1-4. pont esetében: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 1-4. pont esetében: folyamatos

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
53/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1./Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy  dönt,  hogy  az  arculati  kézikönyv
elkészítéséhez  a  3  beadott  árajánlat  közül  a  bíráló
bizottság  javaslata  alapján,  a  Konszenzus  Pannónia  Zrt.
1071.  Budapest,  Dózsa  Gy.  u.  54.   III./6.  szám  alatti
pályázó  árajánlatát  fogadja  el  bruttó  1.000.000 Ft
összegben.
2./  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. július 31.

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
54/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

A településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete felhatalmazást
ad az Önkormányzatnak, hogy  a településképi követelmé-
nyekre, és azok megalapozását szolgáló településképi arcu-
lati kézikönyvre, a településképi rendeletre, a településképi
véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárás-
ra, a településképi kötelezési eljárásra és a közterület-alakí-
tásra, annak módosítása,  vagy felülvizsgálata során megál-
lapítsa a teljes körű nyilvánosság biztosítását.

1. Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:
partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
a. A  településképi  követelmények  és  azok
megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyv, a
településképi  rendelet,  a  településképi  véleményezési
eljárás,  a  településképi  bejelentési  eljárás,  a településképi
kötelezési  eljárás  és  a  közterület-alakítása,  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 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)

I. 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  településképi  arculati  kézikönyv,  és
településképi  rendelet  nyilvánosságát,  lakossági



közzétételét 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

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

 
55/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

1./Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Terület–  és  Településfejlesztési  Operatív
Program  keretében  a  TOP-1.4.1-16  számú  „A
foglalkoztatás  és  az  életminőség javítása  családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével”  tárgyú  pályázati  felhívásra  konzorciumi
együttműködés  keretében  Somlójenő,  Borszörcsök  és
Doba Község Önkormányzatával közösen pályázatot kíván
benyújtani  azzal,  hogy  a  konzorcium  vezető
Somlóvásárhely Község Önkormányzata lesz. 

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást
aláírja, és a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

 
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 04-én tartott zárt ülésének

jegyzőkönyvéből

 
56/2017. (VII.04.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról  2013.  évi  CCXII.  törvény  103/A.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  hatáskörében  eljárva  a
Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési
Kamara  Veszprém  Megyei  Elnöksége  által  –  a  Helyi
Földbizottság  feladatkörében  –  hozott  VE01-00187-
1/2017.   számú állásfoglalása  ellen  benyújtott  kifogást
elutasítja.

A  határozat  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  azonban
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Veszprémi
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságtól  lehet  kérni  a
kézhezvételtől  számított  30  napon  belül.  A keresetet  a
somlóvásárhelyi képviselő-testülethez kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Fábián Tamás József,  Tomor Attiláné,  Fábián Elekné
eladók és Kamondy Elemér vevő 2016. szeptember 12-én
adásvételi szerződést kötöttek a Somlóvásárhely külterület
0303/5.  hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában  a  kölcsönösen
kialkudott 3.000.000 Ft-os vételáron.  Kamondy Elemér az
adásvételi  szerződésben  nyilatkozott,  hogy  elővásárlási
joga áll fenn. 
2016.11.14-én Kises János elővásárlási jognyilatkozatot 
adott be.

A  helyi  földbizottságként  eljáró  szerv  a  VE01-00187-
1/2017.  iktatószámú  állásfoglalásában  az  adás-vételi
szerződés  jóváhagyását  mind  Kamondy Elemér és  mind
Kises János  vonatkozásában is támogatta. Döntését azzal
indokolta, hogy a vevő és az elővásárlásra jogosult fél is
alkalmasak  az  adásvételi  szerződés  és  a  földforgalmi
törvényben  meghatározott  kötelezettségvállalások
teljesítésére.
Az állásfoglalások ellen a hirdetőtáblán való kifüggesztést
követően  2017.  január  23.  napján  Kises  János
elővásárlásra  jogosult kifogást  nyújtott  be,  amelyben
előadta, hogy a helyi földbizottság a Földforgalmi törvény



24.  §.  (2)  bekezdésének  megsértésével  hozta  meg
állásfoglalását,  és  kérte  az  állásfoglalás  felülvizsgálatát,
majd  megváltoztatását  akképp,  hogy  vevő
termőföldvásárlása ne legyen támogatva.
A képviselő-testület a 2013. évi CCXII. törvény 103/A §.
(2)  bekezdése  alapján  a  kifogással  érintett  állásfoglalást
nem változtatta meg, tekintettel arra, hogy annak kiadása
nem sértette  meg a  Földforgalmi  törvény 23-25.  §-ában
felsorolt  előírásokat,  mivel  a  vevő  az  adásvételi
szerződésben  kijelenti,  hogy  az  ingatlannak  jelenleg
haszonbérlője,  és  tulajdonszerzés  esetén  azt  harmadik
személynek nem engedi  át,  azt  saját  maga használja,  és
eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.

A képviselő-testület hatáskörét a mező- és erdőgazdasági
földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvénnyel
összefüggő  egyes  rendelkezésekről  és  átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A §. (1)
bekezdése  állapította  meg.  A  határozat  a mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény.  24.  §.  (2)  bekezdése  továbbá  a  mező-  és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A §-án
alapul. 
A jogorvoslat lehetőséget a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 330. § (2) mondja ki.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

kmf.

Marton Zsolt sk.                 Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester                jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2017. július 05.

Szlottáné Turi Edina
     jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. július 27-én (csütörtök) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

57/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat 

1.Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  2017.  augusztus  1.  napjától  határozatlan  ideig
személyszállítási szerződést köt  Somlójenő és Borszörcsök Község
Önkormányzatával.
2. A személyszállítás Somlójenő és Borszörcsök településekről bejáró
óvodások szállítására terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő Ford
Transit szg. Igénybevételével.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a személyszállítási
szerződés aláírására.

Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Marton Zsolt polgármester

( A személyszállítási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 1.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. július 27-én (csütörtök) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

58/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozat 

1.Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  2017.  július  01.  napra  megbízási
szerződést  köt  a  Falunapi  rendezvény  biztosítására  a
Somlóvásárhelyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Marton Zsolt polgármester

( A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 1.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus 08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

59/2017. (VIII. 08.) Kt. sz. határozat 

1.Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  benyújtja  pályázatát  a
belügyminiszter  által  meghirdetett  települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó  kiegészítő  támogatására  390  q  szén
mennyiségre. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 390
q mennyiségű barna  kőszén  vásárlásához  500Ft/q+ÁFA,
azaz 247.650,-Ft önrészt biztosít.

2.  A  Képviselő-testület  vállalja  a  szén,  vagy  tűzifa
szállításából származó költségeket, az önkormányzat 2017.
évi  költségvetésében   a  szociális  ellátások  előirányzatai
közötti  átcsoportosítás terhére. 

3.  A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  a  szociális  célú
tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert az
igény  bejelentés  benyújtására  és  aláírására,  valamint  a
tüzelőanyag felhasználásával kapcsolatos ügyek intézésére.
 

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 09.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus 08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

60/2017. (VIII.08.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete,  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  2018-2032.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet,  mellyel
egyetért.
2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete 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: 2017. augusztus 28.
Felelős: polgármester

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 09.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus 08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

61/2017. (VIII.08.) Kt. sz. határozat 

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete  úgy,  dönt,  hogy  a  3  beadott  árajánlat  közül  a
bíráló  bizottság  javaslata  alapján  az  „Ökoturizmus
feltételeinek  megteremtése  a  Somlón”  című  projekt
lebonyolításával  kapcsolatos  koordinátori  feladatok
ellátására Varga  Gábor  egyéni  vállalkozó 8420  Zirc,
Simon I.  u. 4. szám alatti  pályázó árajánlatát  fogadja el
3.999.100 Ft (Áfa mentes) összegben.
2./  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
vállalkozási  szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. augusztus 11.

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 09.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus 08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

62/2017. (VIII.08.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(1) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő
által  2017.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások
éves  tervét  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint
módosítja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen
közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

Kmf.

Marton Zsolt  sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 09.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus  08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

63  /2017. (VIII.08.) Kt.sz. határozat  

1.  Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy 2017.  augusztus  16-tól  2022.  augusztus
15-ig  a  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  vezetői
feladatok ellátására Hardiné Katona Brigittának (8482 Doba,
Arany J. u. 17.) vezetői megbízást ad.
2. Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület nevezi ki és menti
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 16.

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 9.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus  08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

64  /2017. (VIII.08.) Kt.sz. határozat  

Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  óvodapedagógus,  háziorvos,
védőnői  és  családsegítő  munkakör  betöltésére  az  állást
ismételten meghirdeti közigállás.hu weboldalon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 9.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. augusztus  08-án (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

65  /2017. (VIII.08.) Kt.sz. határozat  

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálata
tárgyában  úgy  dönt,  hogy  annak  felülvizsgálata  nem
szükséges, változtatás nélkül érvényben hagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. augusztus 9.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 5-én (kedd) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

66/2017. (IX.05.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel  közösen  meghirdetett  Magyarország  2017.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.
melléklet II. 12. pont szerinti az Kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására

2. Célterület megnevezése: 

c)  köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása,  te-
metőközlekedési utak építése, felújítása.

A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 8481 Somlóvásárhely, Hrsz:
378/3.

3.  A  ravatalozó  felújításának  összköltsége kb.  1.779.787 Ft,
melyhez  az  önkormányzat  1.600.000 Ft  pályázati  támogatást
igényel és 179.787 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs rendszeren, valamint papír alapon is be kell nyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje 2017.09.07.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és
a pályázat benyújtására.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő:  2017.09.07.

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 6.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

67/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Somlóvásárhely,  Somlójenő  ivóvízellátó  víziközmű-rendszerre
vonatkozó vagyonkezelési szerződést az elkészült 3.  melléklettel
elfogadja 2018. január 1-jei hatályba lépéssel. 

2. Az 1. és 2. melléklet elfogadására annak elkészültét követően
kerül sor.

Határidő:     1.)2017. szeptember 30.
2.) folyamatos
Felelős: Marton Zsolt polgármester

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

68/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
csatlakozik  a   hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, ennek
érdekében a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról  szóló   Csatlakozási  Nyilatkozatot   megküldi  a
Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő  1054  Budapest,  Báthory
utca 10. postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  Bursa  Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszert (a
továbbiakban:  EPER-Bursa  rendszer)  használja  a  pályázatok
lebonyolításához.   

A képviselő-testület a határozat melléklete szerint kiírja az „A”
és  „B”  típusú  pályázatot.  A pályázatok  benyújtási  határideje:
2017. november 7. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozat aláírására és intézkedés megtételére.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő:      2017. október 2.
Felelős: Marton Zsolt polgármester

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

69/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Sportegyesületet
300.000,-Ft-tal,  azaz  Háromszázezer  forinttal  támogatja
működésének  javítása  érdekében.  A  Képviselő-testület
felhatalmazza  a  polgármestert  támogatási  szerződés
megkötésére, és a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. október 30.

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

70/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a belső ellenőrzési jelentést elfogadja a 2016. évi belső
ellenőrzések megállapításaira készített intézkedési tervek és az
intézkedésekről készült beszámoló tárgyában.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a   belső  ellenőrzési  jelentésre  készített  intézkedési
tervet elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

71/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

1. 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.

2. Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében

Somlóvásárhelyen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási

hellyel  rendelkező,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  általános

iskolába  járó  gyermekek  létszáma  25  fő,  akik  közül  23  fő  a

Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola tanulója, 1

fő  az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola,  Speciális

Szakiskola  és  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani

Intézmény  tanulója,  1  fő  pedig  a  Tüskevári  Általános  Iskola

tanulója.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.október 30.

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. szeptember 20-án (szerda) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

72/2017. (IX.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt,  hogy a  óvodapedagógus, háziorvos, védőnői és
családsegítő  munkakör  betöltésére  az  állást  ismételten
meghirdeti közigállás.hu weboldalon.
Képviselő-testület  úgy  dönt,  amennyiben  nem  érkezik
álláspályázatra  jelentkező  az  állásokat  folyamatosan
meghírdeti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. szeptember 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. október 26-án (csütörtök) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

73/2017. (X.26.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. 54. §-ában foglaltakra figyelemmel
2017. novenber 20-án (hétfő) 18,00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a település lakosságát értesítse a
közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. október 27.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. október 26-án (csütörtök) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

74/2017. (X.26.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete,  úgy  dönt,  hogy Vér  Imre  volt  önkormányzati
dolgozót saját  halottjának  tekinti,  és  a  temetés  költségét
átvállalja.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. október 27.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. október 26-án (csütörtök) megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

75/2017. (X.26.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete, úgy dönt, hogy a tekecsapat számára 4 db pólót és
4 db nadrágot vásárol max. 50.000 Ft értékben.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. október 27.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. november 20-án (hétfő) megtartott zárt ülésének
jegyzőkönyvéből.

76/2017. (XI.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,
hogy  Szabó  László  települési  képviselőt  Bursa  Hungarica
Ösztöndíjpályázatra  benyújtott  pályázat  ügyében  a
döntéshozatalából kizárja. 

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. november 21.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. november 20-án (hétfő) megtartott zárt ülésének
jegyzőkönyvéből.

77/2017. (XI.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázaton az „A” típusú pályázatot benyújtókat 5.000,-
Ft/hó támogatásban részesíti és az alábbi  rangsorban állapítja meg
a pályázatot benyújtó  ösztöndíjasokat.

„A”   t í p u s ú  

1./ Varga Milán  8481 Somlóvásárhely, Viola u. 1.

2./ Marton Noémi  8481 Somlóvásárhely,  Kossuth u. 15.

3./ Szabó Veronika Rita 8481 Somlóvásárhely, Ráróczi u.16.

4./  Fábián Boglárka  8481 Somlóvásárhely,  Viola u. 3.

5./ Sági Anna  8481 Somlóvásárhely,  Sport u. 8.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  "A"  típusú
pályázatokat a döntésnek megfelelően rögzítse fel  az EPER-Bursa
rendszerben  és  a  szükséges  mellékletekkel  együtt  a
Támogatáskezelőhöz terjessze fel. 

Határidő: 2017. december 07.

Felelős: Szlottáné Turi Edina jegyző
              Marton Zsolt polgármester

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. november 21.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. november 20-án (hétfő) megtartott  ülésének
jegyzőkönyvéből.

78/2017. (XI.20.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2018. január 01-től a  családsegítő feladatok
ellátására Bencze Csabát (8300 Tapolca, Pacsirta u. 15.) nevezi
ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. november 21.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. november 20-án (hétfő) megtartott  ülésének
jegyzőkönyvéből.

79/2017. (XI.20.) Kt. sz. határozat 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az óvodások számára mikulás csomagra 30.000
Ft, továbbá adventi kellékek vásárlására 30.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. november 21.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. december 07-én (csütörtök) megtartott  ülésének
jegyzőkönyvéből.

80/2017. (XII.07.) Kt. sz. határozat 

1.)  Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete  a
hulladékgazdálkodási integrációról szóló tájékoztatást elfogadja.

2.)  A  Képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy  a  Nemzeti
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  által
kidolgozott  integrációs  stratégia  figyelembevételével
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  kilépjen  a  Győr
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  és
GYHG  Győri  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  között
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tagjai közül. 

A kilépés  végrehajtásának  feltétele  (közszolgáltatási  szerződés
módosítása) az integrációban szereplő másik hét önkormányzat
képviselő-testületének,  valamint  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsának e tárgykörben hozott elfogadó döntése. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Észak-Balaton  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.-vel  kezdje
meg  a  tárgyalásokat  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés megkötésével kapcsolatosan. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2.) 2018. március 31.

3.)  2018.  március  20.  (a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási  szerződés  képviselő-testület  elé
terjesztésére)

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. december 08.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2017. december 20-án (szerda) megtartott  ülésének
jegyzőkönyvéből.

81/2017. (XII.20.) Kt. sz. határozat 

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  bemutatott  Településképi  Arculati  Kézikönyv
dokumentációjában  foglaltakkal  egyetért,  így  azt  előzetesen
elfogadja. 

2.  Felkéri a Megbízott Konszenzus Pannónia Zrt.  a vonatkozó
kormányrendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatására és a
beérkezett  véleményeket  figyelembe  véve  a  Településképi
Arculati Kézikönyv véglegesítésére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
gondoskodjon a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez
kapott állami támogatás elszámolása miatt az elkészítés tárgyában
kötött  Megbízási  Szerződés  szerinti  díjak  legkésőbb
2017.december 31-ig történő kifizetéséről. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kmf.

Marton Zsolt sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:

Somlóvásárhely, 2017. december 21.

    Szlottáné Turi Edina
jegyző
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