
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

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

   

Szám: Svh/62-17/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 14-
én 18.00 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 

b.) Távolmaradását jelezte: 

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 6 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  6  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
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NAPIREND:  ELŐADÓ:

1./ Az egyes szociális ellátások szabályozásáról rendelet Marton Zsolt polgármester
módosításáról

2./ Vagyon rendelet módosítása  Marton Zsolt polgármester

3./ TKT társulási megállapodás módosítása  Marton Zsolt polgármester

4./ Közszolgálati ellenőrzés véleményezése Marton Zsolt polgármester

5. / Vegyes ügyek Marton Zsolt polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Az egyes szociális ellátások szabályozásáról rendelet  módosításáról
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja a
Képviselő-  testületet,  hogy  A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  változásai  miatt
szükséges  módosítani  a  helyi  rendeletet.  A jogszabály  értelmében  1  fő  teljes  foglalkoztatásban
kerülne alkalmazásra, és 1 fő 4 órás foglalkoztatásra kellene felvenni. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Somlószőlős  és  Kisszőlős  településen  lenne  a  4  órás
foglalkoztatásban dolgozó. 

Marton  Zsolt  polgármester:  8  órában  az  lenne  foglalkoztatva,  aki  korábban  is  ellátta  ezt  a
területen. Talán lesz a jövőben pályázat a szociális területen is autóra. 

Bolla Barnabás alpolgármester:  Kérdezi, hogy Somlószőlőst és Kisszőlőst milyen autóval látná
el. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Ez  attól  függ,  hogy  ki  lenne  alkalmazásban.  Amennyiben
Somlóvásárhelyről, akkor összedolgoznának, de ha Pápáról vagy környékéről, akkor saját autóval
látná el. 

Marton Zsolt polgármester: Kéri, hogy szavazzanak, aki elfogadja, hogy a rendelet- tervezetet, az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
egyes szociális ellátások szabályozásáról rendelet  módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
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21/2015. ( XII.21.) önkormányzati rendelete

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.

(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  Az
önkormányzat  vagyonrendeletét  szükséges  módosítani  amiatt,  hogy  a  378/2  hrsz-ú  1226  m2
beépítetlen területet szeptemberben megvásárolta az önkormányzat. 2015. év folyamán a HÉSZ is
módosítva lett Tornai Tamás kezdeményezésére, amivel egyidejűleg az 1713/17-es 2217 m2 területű
út át lett minősítve parkolóvá, ezért a forgalomképtelen törzsvagyonból üzleti vagyonná minősül.
Tornai  Tamás  úr  ezt  az  ingatlant  szeretné  megvásárolni,  vagy  elcserélni.  Kéri,  aki  egyetért  a
rendelet-tervezettel, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő- testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
vagyonrendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

22/2015. ( XII.21.) önkormányzati rendelete

Somlóvásárhely Község Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 5/2014.(VII.24.)

önkormányzati rendelete módosításáról 
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ TKT társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A
gyermekjóléti  szolgálat  változásai  miatt  kerülne  sor  a  változtatásra,  a  házi  segítségnyújtás
megmaradna a társulásban. 

Szabó László települési képviselő: Kérdezi, hogy bizonyos ellátotti létszámnak meg kell lennie a
házi segítségnyújtás esetén is?

Szlottáné Turi Edina jegyző: Igen, meg kell lennie a létszámnak.

Marton  Zsolt  polgármester: Somlójenőben a  Tábita  látja  el  a  házi  segítségnyújtást,  de  ott  is
megfelelő végzettségű szakember kell. Kérdezi, hogy hány önkormányzat esetében látja el a TKT a
házi segítségnyújtást? 
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Szlottáné Turi Edina jegyző: 16 önkormányzat esetében a TKT látja el a házi segítségnyújtást.

Marton  Zsolt  polgármester: Kéri,  aki  elfogadja  a  határozati  javaslatot,  az  kézfenntartással
szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
TKT társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozta: 

88/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete a  Somló-környéki  Többcélú
Kistérségi  Társulás  egységes  szerkezetű  Társulási
Megállapodását  (6.  módosítás)  az  előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  fenti  döntésről  a  Somló-környéki  Többcélú
Kistérségi  Társulás  elnökét  értesítse  és  a  Társulási
Megállapodást aláírja. 

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

4./ Közszolgálati ellenőrzés véleményezése
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Zsolt polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Somlóvásárhelyi KÖH-nál
közszolgálati  ellenőrzést  végzett.  Az  ellenőrzés  tárgyköre  volt  a  vezetői  munkakört  betöltő
közszolgálati tisztviselők jogviszony létesítésének, és megszűntetésének gyakorlata. A polgámester,
alpolgármester,  jegyző,  aljegyző  illetményének  megállapítása,  a  vezetői  munkakört  betöltő
közszolgálati  tisztviselők  illetmény  megállapítás  gyakorlata,   alapilletmény  eltérítés,  személyi
illetmény megállapítása. Minden rendben találtak az ellenőrzés során, a köztisztviselők 10%-ban
kell  szabályozni,  és  minden  egyes  önkormányzatnak  külön  rendeletben  kell  szabályoznia.  Az
ellenőrzésben  foglaltakat  2015.  december  31-ig  kell  megtárgyalni  és  2016.  január  05-ig  kell
megküldeni a Kormányhivatal részére.  

Marton Zsolt polgármester: Kéri, aki elfogadadja a határozati javaslatot, az kézfenntartással
szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közszolgálati ellenőrzés véleményezéséről az alábbi határozatot hozta: 
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89/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

1.  A  Somlvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
jegyzője,   Somlóvásárhely Község Képviselő-testületét a
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  által  lefolytatott
közszolgálati  ellenőrzés  megállapításairól,  intézkedési
javaslatairól tájékoztatta.

2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete a  ellenőrzés  megállapításait
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről
a  Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: jegyző
Határidő: 1-2. : 2015. december 31.

3. :2016. január 5.

Göcsei Balázs települési képviselő megérkezett az ülésre.

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton Zsolt polgármester

Lovas program támogatása

Marton  Zsolt  polgármester: A  Somlóvásárhelyi  hátrányos  helyzetű  gyermekeket  lovas
bemutatóra  vitték  és  lovagoltatásra.  Javasolja,  hogy  a  képviselő-  testület  támogassa  a
gyermekek programját. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
lovas program támogatásáról az alábbi határozatot hozta: 

90/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  hátrányos
helyzetű jó tanuló gyermekek lovas programját 41.910,-
Ft összeggel támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő:  
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Védőnő

Marton  Zsolt  polgármester: A védőnői  szolgálat  helyettesítéssel  történő  ellátása  maradna
továbbra is. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A  helyettesítés  2015.  december  31.  napig  szól,  jövő  évben
határozatlan időre vállalja. Fél évig még 100%-os normatívát kap az önkormányzat, utána 60% a
normatíva. Az állás pályázat feladásra került, addig helyettesítéssel látja el Bereczky Györgyné. 

Marton Zsolt polgármester: Panasz nem volt a munkájára, mindenki elégedett vele. Kéri, aki
egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
védőnői állásról az alábbi határozatot hozta: 

91/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete úgy dönt a Somlóvásárhely- Somlójenő védőnői
körzet ellátását 2016. január 1-től helyettesítéssel kívánja
megoldani.
2.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  védőnői  körzet  feladatainak,
ellátására  megbízási  szerződést  köt  Bereczky  Györgyné
8495 Csögle, Rákóczi u. 69. szám alatti lakos védőnővel.
3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a megbízási szerződést kösse meg.
4.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Ajkai
Kistérségi Népegészségügyi Intézetéhez és az OEP-hoz a
védőnői   körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására
vonatkozó dokumentációt küldje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Útiköltség

Marton  Zsolt  polgármester: Elmondja,  hogy  a  védőnővel  minden  hónapban  dr.  Major
Zsuzsanna gyermekorvos jár ki, az ő úti költségét kellene kifizetni.

Sebestyén Géza települési képviselő: Milyen elszámolással lesz a kifizetés?

Marton Zsolt polgármester: Kiküldetési díj alapján.

Szlottáné Turi Edina jegyző: 5 havi kiküldetési díjat kérne kifizetni.
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Marton Zsolt polgármester: Panasz nem volt a munkájára, mindenki elégedett vele. Kéri, aki
egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
gyermekorvos útiköltségéről az alábbi határozatot hozta: 

92/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  védőnő  munkáját
ellenszolgáltatás  nélkül  segítő  dr.  Major  Zsuzsanna
gyermekorvos  részére  megtéríti  a  bejárás  költégét
kiküldetési rendelvény elszámolásával.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Ingatlan 

Marton Zsolt polgármester: Tornai Tamás ismételten volt itt a telekalakítás miatt, út helyett
parkolónak van minősítve. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: A parkoló az önkormányzat tulajdona. 

Marton Zsolt polgármester: Ismerteti a területek helyzetét. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tornai Tamás azt ajánlotta, hogy az önkormányzattól megvásárolja a
területet, vagy elcserélné azt egy másik terültetre.  

Marton Zsolt polgármester: A falu környékén lenne olyan terüleet, annak cseréje is megfelelő
lenne.  A különbözetként 400,-  Ft/m2-t vételárat  említett  a  kifizetésre.  Kéri,  aki egyetért,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
1713/14 hrsz-ú ingatlan ügyében az alábbi határozatot hozta: 

93/2015.  ( XII.14. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 1713/14 hrsz-ú kivett parkoló
művelésű ágú 2217 m2 területetű 1/1 tulajdoni hányadú
ingatlanát megfelelő minőségű telek ellenében elcseréli,
vagy eladja Tornai Tamás vevőnek. 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csere -, vagy az
adásvételi szerződést a kialkudott vételár ellenében kösse
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos  
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Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Marton  Zsolt  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előző  hónapban  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  5  fő
részére havonta összesen 23.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz
kapcsolódó,  rendszeres  kiadások  viselésére  tekintettel,  6  fő  részére  összesen  30.000,-  Ft
összegben állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.

Polgármester szabadsága

Marton  Zsolt  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  szabadsága  a
szabadságolási tervében meghatározottak szerint került felhasználásra. Kéri a képviselő- testületet,
hogy vegye tudomásul el a szabadság kivételére vonatkozó tájékoztatását. 

Közösséget érintő események

Marton Zsolt polgármester:  Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy az előző évben is kaptak
ajándékcsomagot  a  közalkalmazottak  Karácsonyra.  Az  óvodában  11  fő  dolgozik,  továbbá  6  fő
közalkalmazott dolgozik még egyéb intézményekben. 3.000,- Ft értékben vásárolnának csomagot a
részükre. A decemberi Karácsonyi műsorokon résztvevők részére is kellene egy kis ajándék.

Göcsei Balázs települési képviselő: Egy bon-bont kellene vásárolni a részükre.

Marton Zsolt polgármester: A Rákóczi utcában a kutat betemették.

Bakos István települési képviselő: Kérdezi, hogy a teke csapatot lehetne-e támogatni?

Marton Zsolt polgármester: Ez a Sportegyesületen belül kerül támogatásra. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  19.10 órakor
bezárta.

kmf.

 Marton Zsolt  Szlottáné Turi Edina

 polgármester jegyző
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