
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

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

   

Szám: Svh/62-14/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-
én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános  képviselő- testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

a.) Képviselő-testület tagjai:

Marton Zsolt  polgármester

Bolla Barnabás alpolgármester

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő

Szabó László települési képviselő

Bakos István települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő 

Göcsei Balázs települési képviselő

b.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

Bakos András r. alezredes

Szalai Zoltán                                      körzeti megbízott

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő 38 fő jelent meg.

Marton Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a képviselő-
testület 7 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

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

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
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tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./  Közbiztonság helyzetéről tájékoztató Bakos András 
r. alezredes

2./ Környezetvédelmi beszámoló  Marton Zolt  
polgármester

3./ Vegyes ügyek Marton Zolt  
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./  Közbiztonság helyzetéről tájékoztató
Előadó: Bakos András r. alezredes

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Megkéri Bakos András r. alezredes, devecseri őrsparancsnokot, hogy
tájékoztassa a megjelenteket a közbiztonság helyzetéről.

Bakos András  r.  alezredes,  devecseri  őrsparancsnok ismerteti  a  közbiztonság helyzetéről  szóló
tájékoztatóját. (A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kérése lenne az önkormányzat felé,
hogy amennyiben lehetősége lenne a rendőrséget egy számítógéppel támogatni, úgy azt szívesen
venné. Kéri, akinek kérdése lenne azt tegye fel. 

Ványik Tamás:  Gombázni szokott járni. Kérdése lenne, hogy honnan tudja, hogy kié az erdő és
hogy mennyi gombát szedhet? 

Bakos András r. alezredes: Az önkormányzatnál is meg tudják mondani, hogy kié az erdő, illetve a
Bakonyerdő Zrt. tud még tájékoztatást adni az erdők tulajdonosaira vonatkozóan. 3 kg gombáig
szedhet az erdőből bárki terményeket. 

Marton Zsolt  polgármester:  Megköszöni a részletes tájékoztatót,  és meg próbálja támogatni a
rendőrség munkáját, továbbá a rendőrségi munka könnyítését segítő szervezetek, mint a mezőőr és
a polgárőrség munkáját.

2./ Környezetvédelmi beszámoló
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Marton Zsolt  polgármester:  A településen az avar és kerti hulladék égetése ügyében a rendelet
kihelyezésre került,  illetve a honlapon is elérhető. A vízelvezető árkok a Start munka keretében
tisztításra  kerülnek.  Rendeletet  alkottak  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében, amíg nincsen szennyvíz csatornahálózat. 

Csegőldi Csaba: Mikor lesz csatornahálózat? 

Marton Zsolt polgármester: Jövő év elején lesznek pályázatok ismét. A tervek készen vannak. 
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Ványik Tamás: Ki tudja majd kifizetni? Amikor a vörösiszap károk keletkeztek, akkor lett volna rá
pénz, akkor kellett volna megvalósítani.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Nem volt forrás a pályázathoz.

Ványik Tamás: Akkor megint hitelt kell felvennie a szennyvíz bevezetéséhez, ha megvalósulna. 

Csegőldi Csaba: A kiküldött tájékoztatókat nem értettük a szennyvízzel kapcsolatosan. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a faliújságon. 

Borbély Csaba:  Számára problémát jelent,  hogy a háztartási  kommunális  hulladékot kéthetente
viszik el. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Ezt  a  Győri  Hulladékgazdálkodóval  kell  megbeszélni,  a  kukák
chippel vannak ellátva, így ezután történik a fizetés.

Révai Attila: A szemetet a hátsó útra viszik ki. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Ez a lakosság hozzáállása. Az önkormányzat nem kérheti számon,
hogy ki fizeti a szemétszállítást, nem kérheti el a számlát. 

Ványik Tamás: Az is problémát jelent, hogy a temetőnél idegenek dobálják ki a szemetet.

Menyhárt István: A kommunális adó a hegyen a helyieknek 6.000,- Ft, a vidékiek 12.000,- Ft-ot
fizetnek. Ezért nem kapnak szemétszállítást, így az is elhelyezheti itt a szemetét, aki a hegyen fizeti
a kommunális adót. 

Sáfár Tamás:  Vásárhelyről is viszik ki oda a szemetet. A tűzgyújtást is ellenőrizni kellene, mert
nem  mindenki tartja be a rendelet szerinti tűzgyújtást. 

Révai Attila: A temetőbe szeretett volna vinni földet és hívta a temetőőrt, de nem érte el. 

Marton Zsolt polgármester: Előre kellene egyeztetni vele az időpontot. 

Csegőldi Csaba: Az Aradi utcának a felét lekaszálják, de nem teljesen.

Marton Zsolt polgármester: A malomnál az magán terület. 

Deés László: Meddig vagyok köteles lekaszálni a területet? 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az útig. 

Révai Attila:  Ha az útig tart a rendbe tétel,  akkor az állatok alól kifolyó szennyvízet is el kell
takarítani, mert a Táncsics utcában Fábián Károly tart állatokat és ha esik az eső nem lehet a járdán
közlekedni.

Marton  Zsolt  polgármester:  A 2016.  évben  is  folytatódik  a  Start  munka,  melynek  keretében
folytatódnak az árkok tisztítása. 

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Marton  Zsolt  polgármester:  A  vegyes  ügyek  megtárgyalásánál  kéri  a  lakosságot,  hogy
amennyiben kérdésük lenne azt tegyék fel. 

Ványik Tamás:  Van egy kutyája,  aki  elszabadult  éjjel  a kóbor kutyáktól,  és annyira ugatnak a
kutyák, hogy aludni is alig lehet a kutyáktól. 

Marton Zsolt polgármester: Devecser városban tervezik a kóbor kutyák részére telep létrehozását,
Devecser Járásban nincsen a kóbor kutyák részére fenntartott kutyatelep. Devecserben szeretnék
létrehozni.
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Ványik Tamás: Mikor lesz állandó orvos? 

Marton Zsolt polgármester: 10 millió forint támogatást kapna a háziorvos, de így sem jön orvos. 

Ványik Tamás: Miért nincsen egy normális orvos? 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Jelenleg helyettesítéssel látják el a háziorvosi ellátást, úgy gondolja,
hogy az orvosok megfelelően végzik a munkájukat.

Sáfár Tamás: Az orvosi lakást kellene rendbe tenni. 

Marton Zsolt  polgármester:  Az állás úgy is van hirdetve, a felújítás igény szerint történne, azt
akár egy hónap alatt is meg lehet valósítani. 

Deés Benedekné: Az orvosok megváltoztatják a gyógyszereit.

Marton Zsolt polgármester: Lehet ugyanahhoz az orvoshoz is menni, erre van lehetőség. 

Deés Benedekné: Várni kell még akkor is, ha időpontot adnak. 

Marton Zsolt polgármester: Előfordulhat, de az időpontkérést jó megoldásnak tartja. 

Nagy Ferencné:  A fontos dolgokról kell beszélni, és nem az ilyen értelmetlen dolgokról. Nincs
értelme beszélni, olyan dolgokról, ami nem a polgármesterre tartozik. 

Marton  Zsolt  polgármester:  Lehetőség  van  háziorvosi  körzetek  összevonására,  de  próbálja
megoldani,  hogy erre ne kerüljön sor.  Szerinte még jobb így,  mintha máshova kellene menni a
betegeknek. 

Menyhárt István: Kérdezi, hogy az önkormányzat mit kap a Hegyközségi irodáért? Lehetne hely a
fogorvos részére. Kérdezi, hogy miért nem az Alapítványi pincét használja a Hegyközség irodának?

Marton Zsolt polgármester: Az Alapítványi pince nem az önkormányzat tulajdona, úgy tudja egy
pályázat került beadásra, annak a rendbetételére. A Hegyközség az irodáért nem fizet bérleti díjat,
de kedvezőbb, hogy helyben van az iroda. 

Menyhárt István: Kérdezi, hogy a múzeum melletti épületben mi van? 

Marton Zsolt polgármester: Az önkormányzati épületek és utak felújítására beadott pályázat nem
nyert. 

Menyhárt István: A hegyen jobb utak vannak, mint a faluban.

Marton Zsolt polgármester: Amennyiben jövő évben is lesz pályázat, úgy beadásra kerül ismét. A
hegyre vezető utat is szeretné felújítani, ehhez esetlegesen a Kreinbacher pincészet biztosítaná az
önerőt. 

Révai Attila: Miért kellett a Szent Imre térre kavicsos járda? 

Marton Zsolt polgármester: Start munka keretében valósult meg. 

Ványik  Tamás:  Kérdezi,  hogy  miért  kell  a  Somlóvásárhelyi  hivatalból  a  somlóvásárhelyieket
elküldeni, és inkább ajkaiakat idehozni? 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  A Közös Önkormányzati Hivatalnak van egy apparátusa, aminek a
szervezése az ő feladatköre. 

Marton  Zsolt  polgármester:  Tájékoztatja  a  lakosságot,  hogy  a  Start  munka  keretében
foglalkoztatásra  kerül  15  fő.   A munkák  során  növény (gomba,  burgonya,  paprika)  termesztés
történik,  elkészültek  a  fólia  sátrak,  fűkaszakát  vásároltak.  A  faluban  továbbá  a  híd  építése,
földmunkák  költségének  kifizetése,  telekvásárlás  is  megvalósult.   Megújuló  energia  pályázat
keretében 9 fő került foglalkoztatásra, energiafűz termesztés céljából. Tujákat, virágokat ültettek. A
növénytermesztést továbbra is folytatnák, az élelmiszerek egy részét az óvoda kapja. Szeretné, ha
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megvalósulna  a  helyi  utak  javítása  is,  Petőfi,  Jenei  utca  kátyúzása.  Helyi  sajátosságok
megvalósítása (gyalogutak készítése) 5 fő foglalkoztatásra került.  A közfoglalkoztatás keretében
bérköltségek kifizetése, eszközök vásárlása történt meg. 

Nagy Ferencné:  A jelenlegi polgármesterrel elégedett vagyok, az előző polgármester, ha a pénzt
bent hagyta volna, ebből lehetett volna már csatornát bevezetni. Az előző polgármester azt mondta,
hogy nem lehet beszélni, mert mindenben ő dönt. Melyik falu néz úgy ki, mint Somlóvásárhely?

Szlottáné Turi Edina jegyző: A lakosság közmeghallgatáson elmondhatja a véleményét. 

Marton  Zsolt  polgármester:  Az  utcán  is  elmondhatja,  amit  problémásnak  vél,  de  itt  a
közmeghallgatáson is megteheti észrevételeit. 

Borbély Csaba: Amennyiben közvilágítással van probléma mi a teendő, kinek kell bejelenteni? 

Marton  Zsolt  polgármester:  A  06-80/533-533-  as  telefonszámon  bárki  tehet  bejelentést,
amennyiben jelzik a problémát a hivatalban, úgy az bejelentésre kerül az EON felé. 

Deés Benedekné: Köszönetet mond a polgármesternek és a képviselőknek, hogy próbálnak segíteni
mindenben. 

Marton Zsolt polgármester: Ha probléma van, akkor arra próbálnak oda figyelni. A település
érdekében minél több pályázatot szeretnének benyújtani, ezzel is megvalósítani a településen
való terveket. Az óvoda konyha bővítésére, fejlesztésére van folyamatban pályázat, itt tartalék
listán van az önkormányzat. Közművelődési pályázat a jövő évben is beadásra kerül. 2014-
2020- ig is vannak pályázatok folyamatban. 

Kises Tibor: Szabó Tivadar boltjánál a híd rossz állapotban van.
Marton Zsolt polgármester: Utána néz, és megteszi a szükséges teendőket. 

Kises Tibor:  A postával szemben a ház nagyon rossz állapotban van, illetve Fábián Károly
kerítése is. 
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Pápai Építés hatóság felszólítja a tulajdonost, hogy szüntesse
meg a hibákat.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Marton Zsolt polgármester: Köszöni a részvételt. 

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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