
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

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

   

Szám: Svh/62-6/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 
18.00 órai kezdettel megtartott nyilt képviselő- testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.) Képviselő-testület tagjai:

Marton Zsolt  polgármester

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő

Szabó László települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

Bakos István települési képviselő 

b.) Távolmaradását jelezte:

Bolla Barnabás alpolgármester

Göcsei Balázs települési képviselő

c.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselő-
testület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze. 

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
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NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./ Pályázat főzőkonyha bővítésére, fejlesztésére Marton Zsolt polgármester

2./ Pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást Marton Zsolt polgármester
     szolgáló helyiség fejlesztésére, felújítására

3./  Közbeszerzési szabályzat elfogadása Marton Zsolt polgármester

4./  Közbeszerzési terv  Marton Zsolt polgármester

5./  Sport Egyesület támogatása  Marton Zsolt polgármester

6./  Vegyes ügyek Marton Zsolt polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./   Pályázat főzőkonyha bővítésére, fejlesztésére
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A
pályázat  célja  többek  között  az  óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha  bővítése,
fejlesztése. Társulás esetén, a székhelye szerinti  települési  önkormányzat nyújthat be pályázatot.
Kéri, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Marton  Zsolt  polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  a  pályázat  benyújtásával,  az  kézfenntartással
szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
pályázat főzőkonyha bővítéséről, fejlesztéséről az alábbi határozatot hozta:

     48/2015. (V. 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 2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2014.  évi  C.  törvény 3.  melléklet  II.  9.  pont  szerinti  a
gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések
támogatására.  

2. Célterület megnevezése: 
a)  Óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló  főzőkonyha
bővítése, fejlesztése.
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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 2015.05.29.

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

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 29.

2./  Pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást szolgáló helyiség fejlesztésére, felújítására
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:  Előterjesztés mindenki részére megküldésre került. A pályázat célja
többek között a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, eü-i alapellátást
szolgáló helyiség fejlesztése, felújítása, sportfejlesztés, és az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési  infrastruktúra  fejlesztések  megvalósulása.  Lényeges  a  településünk  szempontjából,
hogy  támogatást  lehet  igénybe  venni  többek  között  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
székhelyhivatalának  fejlesztésére,  valamint  belterületi  utak,  hidak  járdák  felújítására. Kéri,  aki
elfogadja a pályázat benyújtásával, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást szolgáló helyiség fejlesztéséről, felújításáról az alábbi
határozatot hozta:

49/2015. (V.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
2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.
törvény  3.  melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására.  

2. Célterület megnevezése: 
a)  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  hivatalának
fejlesztése, felújítása
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b) Belterületi utak, járdák, hidak 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 belterületi utak felújítás összköltsége  12.701.507 Ft,
melyhez  az  önkormányzat 10.796.282  Ft  pályázati
támogatást  igényel  és  1.905.225  Ft önerőt  biztosít  a
költségvetésében.

5.  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.

6. A pályázat benyújtásának határideje 2015.06.09.

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

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 9.

3./   Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:   Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került,  mely
részletesen  tartalmazza  a  közbeszerzési  szabályzat  elkészítésének  fontosságát,  illetve  magát  a
közbeszerzési  szabályzatot.  Kéri,  aki  egyetért  a  közbeszerzési  szabályzat  elfogadásával,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

50/2015. (V. 27.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A Közbeszerzési  Szabályzat  az előterjesztés  mellékletét
képezi.)

4



4./  Közbeszerzési terv  

Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  A  közbeszerzésekről  szóló  törvény  foglalt  előírás  alapján  az
ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzésekről. Ez határidőig nem történt meg, ezért pótlólagosan szükséges
meghozni a döntést. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A
közbeszerzési  terv  nyilvános.  Kéri,  aki  egyetért  a  közbeszerzési  terv  elfogadásával,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő - testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közbeszerzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

51/2015. (V. 27.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a
alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2015.
évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen
közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Marton Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos 

5./  Sport Egyesület támogatása

Előadó: Marton Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester:  A Sport Egyesület beadta támogatási kérelmét. A sport támogatását
fontosnak  tartja,  a  településen  élő  gyermekek  részére  a  rendszeres  testedzés  és  sportolás
lehetőségének  biztosítása  elsődleges  kell,  hogy  legyen.  Javasolja,  hogy  havonta  30.000,-  Ft
támogatás  kerüljön  megállapításra  a  Sport  Egyesület  részére,  2015.  évben  így  210.000,-  Ft
támogatás  megállapítását  javasolja.  Kéri,  aki  elfogadja  a  Sport  Egyesület  támogatása,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Sport Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

 52/2015. (V. 27.) Kt. sz. Határozat

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

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

6./Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előző  hónapban  1  fő  részére  összesen
10.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  rendkívüli  települési  támogatást  gyermek  születésére
tekintettel,  1  fő részére  összesen 20.000,-  Ft  összegben állapított  meg rendkívüli  települési
támogatást közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintettel. 

Beszámoló  a  Szociális-kulturális-oktatási  és  Sport  Bizottság  átruházott  hatáskörében
hozott döntéseiről

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  4  fő
részére havonta összesen 18.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó,  rendszeres  kiadások  viselésére  tekintettel,  4  fő  részére  összesen  15.000,-  Ft
összegben állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  19.00 órakor
bezárta.

kmf.

 Marton Zsolt  Szlottáné Turi Edina

 polgármester jegyző
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