
Somlóvásárhely Községi Onkormányzat

Képviselő-testülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: SvW80-112014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2OI4, augusztus
19-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.) Képviselő-testület tagiai:

Marton LászIő polgármester

Bujdos Póter alpolgármester

Bolla Bamabás települési képviselő

Cziglemé Siket Gabriella települési képviselő

Szabó Lászlő települési képviselő

Nemes Árpádné települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

b.) Tanácskozási joggal rósztvevő :

Szlottané Turi Edina

c.) Meghívottak:

Deés Anikó jegyzőkönyv vezető

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent mee.

Marton LászIő polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselő-testület 7 taga megjelent, tehét az ülés határozatképes, majd azülést megnyitotta.

A polgarmester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal így
e gy etért, kézfenriartással j elezze.

JegyZo



Somlóvásarhely Öttkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és

tartózkodás nélkül - az aláhbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDEK:

1./ Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
Elóadó : Marton Lászlő polgármester

2./A Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Etőadó: Szlottané Trrri EÁna jegyző

3./ Önkorm ányzativagyonkimutatás elfogadása
Előadó: Marton LásAő polgármester

4./ Rendkíviili önkormánlzati támogaás benffi ása
Előadó: Marton Lrászló polgármester

S./Vegyes üryek
Előadó : Marton Lászlő polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSI

1. Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
Előadó : Marton LászIő polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy az előteqesztés mindenki részére megküldésre
került. Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen is már beszéltünk erről, most lehet
páIyázatot beadni, melyre 2014. augusztus 2l-től augusztus 30-áig van lehetőség. A támogatásta a
keretösszegig van lehetőség. Elmondja, hogy 100 oÁ-ban támogatott, előfinanszírozás nincsen. A
páIyázati pénzlehívása után történne a számla kiegyenlítése. Akinek van kérdése, kéri tegye fel.

Sebestyén Géza települési képviselő: Kérdezi, hogy a kivitelezés ebben az évben vagy jövőre
történne?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy az a flnanszírozástől fiigg. Kéri, aki egyetért, az
kézfenntart ás sal szav azzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítésének elfogadásar ől az alábbi
határozatoíhoz,ta:

36l201,4.(YIn. 19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0AI kódszámú,
,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályazati
konstrukcióra pályéaatot kívan benyújtani Somlóvásárhelyi



Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (8481
Somlóvásárhely, Sport utca l,43012 hrsz),

A p ály ázattal ry,e ge g>, e ző en:

atervezettberuházás teljes beruházási költsé ge:22 339 300 Ft

a teweze§ beruházásnak a tátmogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége):
22 339 300 Ft

az önkormányzati saját erő számszerűösszege és fonásai (saját
fonás): 0 Ft

a KEOP forrásból származő támogatás igényelt összege:
22 339 300 Ft

S omlóvásárhely Köz s é g Önkormán y zata kötelezettsé get vállal
arra vonatkozőan,hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkorményzati saját fonás összegét a

költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal

2. A Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edinaj egyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezí.

Marton Lász|Ő polgármester: Elmondja, hogy az előterjesáés mindenki részére megküldésre
került.

Szlottáné Turi Edina jegyzőz Elmondja, hogy a köztársasági elnök űr 2014, október 12. napjfua
kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgarmesterek 2014. évi általános váIasztását, A
helyi választási bizottság három - az egy szavazőkörrel rendelkező településen öt _ tagját és
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 3 1 -
én 16.00 Őráig váIasztja meg. Elmondja, hogy az elóterjesztetésben foglaltak szerint
indítványozom a tagokat és póttagokat.

Marton Lász|ő polgármester: Kéri, aki elfogadj a, azkézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testiilete 7 igen szavazattal - egyhangú|ag _ a
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasúásáról az alábbihatározatothozta:

37 |2014.(YIII.19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely község képviselő-testülete a Helyi Y álasztási
Bizottságba tagként Borbély Csaba Ferencné (8481
Somlóvásárhely, Viola u. 2.), Késmárkyné Rozner Veronikát

a

a



(8481 Somlóvásárhely, Arany J. u. 16.) , Szabó Imrét (8481

Somlóvásárhely, Sport u. 16.) , Jakab Gyulánét (848l
Somlóvásárhely, Nefelejcs u. 5.), Bernáth Zsőfiát (8481

Somlóvásárhely, Ibolya u. 1.) , póttagként Berzsák Krisztinát
(8481 Somlóvásárhely, Viola u. 1.), és Fábián Ferencnét (8481

Somlóvásárhely, Jenei u. 8.) megváIasztja.

Felkéri a HVI Yezetőjét, hogy nevezettek - polgármester előtt
történő - eskütételéről gondoskodjon.

Felelós: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. augusztus 31.

3./Önkormánszativagtonkimutatáselfogadása
Előadó : Marton Lászlő polgármester

Írásos előterjesáés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Lász|ő polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.

Szlottánó Turi Edina jegyzőz Elmondja, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról
vagyonkimutatást kell készíteni. A tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell
mutatni az önkormányzati vagyonkimutatást. A kormányhivatal ellenőrzése során megállapitást
nyert, hogy Somlóvásárhely Község Önkormányzataesetében az önkormányzativagyonról készült
kimutatás, azonban arről a képviselő-testület a zárszámadási rendelet tárgyalásával egyidejűleg
nem kapott tájékoztatást.

Bujdos Péter települési képviselő: Kérdezi, hogy mit kell a szerszámok, gépek közé felvenni?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy a feltüntetendő 200.000,- Ft ahatár, az alatti kis
értékű.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy a O-ra levont eszközök közé mi került?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy azutánfutő.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezí, hogy a járműveknél mit takar az összeg?

Marton Lász|ő polgármester: Elmondja, hogy a 9 személyes kisbusz, traktor- pótkocsi, önjáró
fiikasza.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy mit takarnak a0 -raírődő tugyi eszközök?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy ezeknek is bent kell lenni, csak értéke már nem
annyi az amortizáció miatt, de a targyi eszközként fel kell tüntetni, Az eszközöket javíttatjuk,
amikor elromlanak, Kéri, aki elfogadj a, azkézfertltartással szayazzon,

Somlóvásárhely Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7 igen szavazattal- egyhangúlag- az
önkormarryzati vagyonkimutatas elfogadas ár ől az alábbi határ ozatot hozta:



38 l2014.(YilI. 19.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község képviselő-testülete az önkorm ányzati
vagyonról készült kimutatást az Mötv 133. § (2) bekezdése
alapj án me gtfu gy al t a, é s az abb an fo g l altakat e l fo g adj a.

Felelő s : Marton Lászlő pol gármester
Hataridő: azownl

4. / Rendkíviili önkormányz ah ámogaás benyrljása
Előadó: Marton Lászl,ő polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja,
hogy az önkormányzatnak a Többcélú Kistérségi Társulás felé, illetve a Központi Háziorvósi
ügyelet felé van tartozása, Az előző években az ÖNHIKI volt erre igénylehető, most rendkívüi
önkormanyzati támogatas. Az tgénylést szeptember 30-ig kell benyújtani, de folyamatos az elbitálás,
Kéri, aki egyetért az kézfenntartással szav azzon,

Somlóvásárhely Község ÖnkormányzatKépvíselő-testülete 7 igen szavazatta|- egyhangúlag _ a
rendkír,T ili önkormrányzati támogaüás benyujtasáről az alábbi rendeletet alkotta:

39 |2014.(YIII. 1 9.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Közsé g Önkormanyzat képvi selő-testülete úgy
dönt, hogy a ,,7/2014, (I. 31.) BM rendelet a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzatitámogatásokról ,, szóló 1.§ (2) bek.
a) pontja alapján a működőképességet szolgáló támogatáshoz
benyújtja páIyazatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a páIyazat
benyúj tására a szüksé ge s nyilatk ozatok me gtételére, aláír ásár a.

Határidő: 2014. szeptember 30"
Felelős: polgármester

5./ Vegyes üryek
Előadó : Marton Lászlő pol gármester

Somlói Napok

Marton Lász|ő polgármester: Elmondja, hogy 2014. szeptember 12. és 13. napon kerülne
megrendezésre. Elmondja, hogy pénteken 15 órakor felvonulás indulna, u progiurnok még
alakulóban vannak. Pár nap múlva kerülne végiegesítésre a program. Devecser város 150"000,- Ft:
tal támogatást adott. A további anyagi támogatások még fiiggőben vannak, Somlójenőből fellépők
j ö nnek, D o b a f aházakkal támo gatj a a rendezvényt.



MVH határozat játszótér

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy kéthatározatot kaptunk, miszerint a Kultúrhaznál
Iévő játszőtér ügyében az Evőpai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF felülvizsgálatot végzett. Az
MVH első határozata,hogy visszavonja a sajáthatátrozatát és a támogatási kérelmet elutasította. A
második határozatával 9.266.321,- forint támogatas visszaftzetés teljesítését irta elő ahatánozat
jogerőre emelkedést követő 15 napon belül. Fellebbeztünk mind a két határozat ellen, több
önkormányzatnál is ilyen ellárás volt, akik szintén fellebbeztek a határozatok ellen. Elmondja,
hogy a Pápa melletti községek perlársaságot alakitanának ki. Elmondja, hogy a legolcsóbb
ajánlatot fogadtuk el, az MVH a korábbi ellenőrzések során mindent rendben talált.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy kinek kellett volna tudni, hogy
minek mennyi az áta.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy 6.474.669,- forint volt a játszótér, és a kamattal
növelt összeg, amit vissza kell fizetní. Elmondja, hogy ezt akkor kellett volna vizsgálni, a
fellebbezést mindenképpen meg kellett tenni. A pertársaság megalakulás után a belépéshezbiztos
kellhatározat. Akinek van kérdése, kéri tegye fel.

Települést érintő ügvek

Bujdos Péter települési képviselő: Kérdezi, hogy mi van az óvodai WC-be térelválasáó
ügyében?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy megrendelésre került.

Bujdos Póter települési képviselő: Elmondja, hogy a közvilágítás a vihar utan akadozik.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy több alkalommal mar jelzésre került az Eon felé.
Elmondja, hogy több lámpának jelentős lenne a költség, 250.000,- Ft lenne atewezés és a lámpa
elhelyezése. Elmondja, hogy 250.000,- Ft -ért van már napelemes lámpa is, ami saját maganak
termelné az energiát,

Sebestyén Géza települési képviselő: Elmondja, hogy az akkumulátorok élettartama 3 év, kb.
1000 töltést bírnak ki.

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy szennyvízcsatornalesz -e?

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy szeptembertől lesznek ismét pályázatok.
Valószínű, hogy erre nem lesz. Elmondja, bogy az óvodánál rossz a helyzet. A tartály kilyukadt és
probléma volt a szernyvíz elvezetésével. Megnézte szakember, és letehetnénk egy új tartályt és
baktériumokkal megoldható lenne a szennyvíz feldolgozása. Elmondja, hogy átajánlatot kért rá.
Elmondja, hogy nagyon sokba keril az elvitel, amikor működik az ővoda.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi,hogy az önkormanyzatibuszt miért láthatják több
helyen? Miért nincsen egy állandó helye?

Marton Lász|ő polgármester: Elmondja, hogy egy esetben orvoshoz járásnálbiztosította a buszt,
illetve még egy család kérte el a busá, aki egyébként vezetheti a buszt. Elmondja, hogy két ember
vezetheti rajta kívtil a buszt, Móger József és Szabó Imre. Elmondja, hogy kőrházba szívesen
elviszünk mindenkit, csak előtte pár nappal jelezze és az a kérés, hogy kísérő legyen vele, aki
felkíséri a kőrhénba és meg is várja. Természetesen ez annak biáosítható, aki nem tudja
megoldani, mert idős vagy nincsen autója, aki meg tudja oldani azt saját magának kell
megoldania.



Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy Kamonddal milyen kapcsolatban van az
önkormányzat? Elmondja, hogy úgy tudja, hogy a Jurta sátrakat ott is felállították.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy a Jurta sátrak és a faház az Somlóvásárhely
Jövójéért Egyesület tulajdonát képezi" Elmondja, hogy elkérték és ennek fejében a lovagoltatás
lesz ingyen a Somlói Napokon.

Bolla Barnabás települési képviselő: Kétdezi, hogy mivel lettek ezek elszállítva.

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzati busszal.

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

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy 2 fő részére állapított meg a
bizottság összesen 7.000,- Ft összeggel önkormányzati segély.t július hónapban.

Beszámoló a polgármester átruh ázott hatáskörében hozott döntéseiről :

Marton Lászlő polgármester: Elmondja, hogy 7 fő részére 20.000,- Ft összegben állapított meg
önkonnányzati segéllt július hónapban közeli hozzáíartozó eltemettetésére tekintetettel.

Szlottáné Turi Edina jegyzőz Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lejárt az orvosi és az
óvónői pályazat hatarideje és újra kiírásra kell kerülnie.

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az orvos jó lenne, ha maradna. Elmondja, hogy
otvost nem lehet találni, a helyettes meg par óra lenne,

Több kérdés,hozzászőlás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 18.00 órakor
bezárta.
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