
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 386-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március
12-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester

Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné

Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Bujdos Péter alpolgármester
Sebestyén Géza települési képviselő

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.



-  2  -

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Óvodai pályázat Marton László polgármester

2.
Szennyvízberuházás Marton László polgármester

3.
Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Óvodai Pályázat
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

Tájékoztatta  a  képviselőtestület  tagjait  az  óvodaszigetelés  és  fűtéskorszerűsítés  pályázati
lehetőségéről.  A beruházás  költsége  55.521.271,-Ft  lenne,  a  pályázat  teljes  költsége  az
előkészítéstől  a  megvalósításig  a  tervekkel,  szükséges  pályázati  anyagokkal  pedig
64.157.271,-Ft. Ismertette a részletes költségeket, amelyeket Nagy István és társai készítettek
(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét  képezi).  A pályázat szükséges önereje
maximum 15%, amelyből 50 %-ot euönerő alapból megigényelhetünk.  Javasolta nyújtsák be
a fejlesztésre a pályázatot.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
az óvoda pályázatáról az alábbi határozatot hozta:
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10/2012.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
megbízza a polgármestert  a Somlóvásárhely óvoda épületének
energiatakarékos pályázata előkészítésével,  és felhatalmazza az
ehhez szükséges szerződések aláírásával.
A bruttó 64.157.271,-Ft összegű pályázathoz a 15% önerőt az
Önkormányzat biztosítja.

2.
Szennyvízberuházás
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

Jó ütemben halad a Somlójenő településsel közösen beadandó szennyvízpályázat előkészítése.
Most  szükség  van  a  képviselők  tevékeny  részvételére  a  lakossági  nyilatkozatok
beszerzéséhez.  A lakosság  víziközmű  hozzájárulása  120.000,-Ft-nál  több  nem  kell,  hogy
legyen.  A  többi  szükséges  önerőt  biztosítani  tudjuk.  Javasolja,  hogy  minden  képviselő
vállaljon utcákat,  amelyeket  le  kell  az  elkövetkező két  hétben járni  a  szükséges  aláírások
végett.

A Képviselőtestület felosztotta a település utcáit a bejárásokhoz (A felosztás és az aláírandó
nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

3.
Vegyes ügyek

Ivóvíz pályázat

Marton László:

Tájékoztatta  a képviselőtestületet  arról,  hogy rövidesen megtörténik az ivóvíz pályázatunk
elbírálása. Remélhetőleg kedvezően.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
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Startmunka

Marton László:

Tájékoztatta  a  képviselőtestületet  arról,  hogy  15  fővel  végezzük  a  Startmunka  program
végrehajtását.  Ebben  a  hónapban  megvásárolhatjuk  a  pályázatban  igényelt  gépeket,
eszközöket.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.35 órakor
bezárta, és segély kérelem elbírálása végett zárt ülés tartását rendelte el.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző



Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 386-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március
12-én 17.35 órai kezdettel megtartott zárt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester

Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné

Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Bujdos Péter alpolgármester
Sebestyén Géza települési képviselő

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Segély kérelem elbírálása Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Segély kérelem elbírálása
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

Tájékoztatta  a  képviselőtestület  tagjait  arról,  hogy a  Szociális-Kulturális-Oktatási  és Sport
Bizottság által elutasított átmeneti segély kérelem ellen fellebbezéssel élt 
Ismertette a bizottság határozatát és a fellebbezést (A bizottság határozata és a fellebbezés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Javasolta a Bizottság határozata helybenhagyását.

Cziglerné Siket Gabriella:

A Bizottság hat esetben utasított el átmeneti segély iránti kérelmet a jövedelem viszonyok
figyelembe vételével.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
az átmeneti segély kérelemről az alábbi határozatot hozta:
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11/2012.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Bajcsiné Szabó Edit (sz: Balatonalmádi, 1950. 10.03. an.:Erdős
Margit)  8481.  Somlóvásárhely,  Rákóczi  utca  58.  szám  alatti
lakos  átmeneti  segély  (tűzifavásárlás)  elutasítása  tárgyában
benyújtott fellebbezését e l u t a s í t j a, a Szociális-Kulturális-
Oktatási és Sport Bizottság határozatát helybenhagyja.
A határozat  ellen  államigazgatási  úton  fellebbezésnek  helye
nincs.  A  határozatot  sérelmesnek  tartó  ügyfél  –
jogszabálysértésre  való  hivatkozással  –  a  határozat  közlésétől
számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszéktől kérheti a
határozat  felülvizsgálatát.  A pert  az  Önkormányzat  ellen  kell
indítani.
I N D O K O L Á S
Bajcsiné  Szabó  Edit  8481.  Somlóvásárhely,  Rákóczi  utca  58.
szám alatti lakos tüzelő vásárlásához nyújtott be átmeneti segély
kérelmet.
Szociális-Kulturális-Oktatási  és  Sport  Bizottság  a  kérelmet
elutasította.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
Bajcsiné  Szabó  Edit  fellebbezését  elutasította,  mivel  a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem 86.500,-Ft, amely
meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 150%-át. A benyújtott
fellebbezésből  megállapítható,  hogy  a  kérelmező  tűzifával
rendelkezett.
A  Képviselőtestület  határozata  a  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzat a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 4/2009.(IV.03.) önkormányzati rendelet 14.§-án alapszik.
A  bírói  út  igénybevételét  az  1990.  évi  LXV.  tv  11.§.  (1)
bekezdése biztosítja.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület zárt ülését 18.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


