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

Szám: 386-2/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március
28-án 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
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné
Sebestyén Géza
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  a  7  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.



-  2  -

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  7  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Rendezvénytér tervezési pályázata Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Rendezvénytér tervezési pályázata
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

A pályázatokat tekintsék át. A legjobban tetszőnek külön díjat adjunk. A különdíj egy karton
somlai bor és egy karton somlai pezsgő lenne,  amelyet  az Ön kormányzatunk biztosít..  A
győztest a pályázat kiírójától 200.00,-Ft-ban részesül, de ezt nem az önkormányzat fizeti. A
díj  átadására Budapesten a FUGA BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI KÖZPONTBAN lesz 2012.
április 26-án.

A rendezvénytér  tervezési  pályázati  anyag  számítógépen  került  bemutatásra.  A tervezési
anyagok CD-n a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a rendezvénytér pályázata különdíjáról az alábbi határozatot hozta:
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15/2012.(III.28.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az Év Junior Tájépítészeti-díj Somlóvásárhely tervezett vásár- és
rendezvénytér  elnevezési  pályázat  különdíját  a  (egy  karton
somlai  bort  és  egy  karton  somlai  pezsgőt)  a  JUNIOR  11
megjelölésű pályázónak adja.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a díj átadására.

Marton László:

Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy elnyertük az ivóvíz pályázatot. A saját erőre is
pályázatot adhatunk be a támogatás 100% lehet.
Készül  a  szennyvízpályázatunk.  A régi  kolostor  lakásnál  valaki  kinyitotta  vízcsapunka  és
kifolyt 700 m3 víz, amely eláztatta a szomszéddal közös falat, amely megrogyott. Feljelentést
tettünk a rendőrségen, megpróbáljuk a biztosítótól a kárt megigényelni.
A Szabadság Napja rendezvényre megkapjuk az igényelt 1.100.000,-Ft támogatást.
A Kármentő Alap megszűnik 2013. év végén, addig kell lehívnunk a rendelkezésre álló még 
100 millió forintot.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

Ingatlan vásárlás

Marton László:

A vörös  iszap  mentesítése  során  a  880/4  hrsz-ú  ingatlan  a  Rákóczi  utcai  telkek  mögött
magánkézbe került.  Szabó  László  képviselő  vette  meg.  Ez  nagyon  irritálja  a  szomszédos
telkek tulajdonosait.  Szabó László felajánlotta a szomszédoknak a vásárlás lehetőségét, de
ezzel senki nem kívánt élni, emiatt felajánlaná az Önkormányzat, hogy vegye meg a békesség
érdekében. Javasolja 250.000,-Ft-ért vegyék meg az ingatlant, amelyet művelni egyébként is
nehéz lenne.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag,
Szabó László érintettsége  miatt  nem vett  részt  a  szavazásban  – a 880/4 hrsz-ú ingatlan
vásárlásáról az alábbi határozatot hozta:

16/2012.(III.28.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
a somlóvásárhelyi 880/4 hrszú ingatlan megvásárolja 250.000,-
Ft összegért Szabó László 8481. Somlóvásárhely, Rákóczi u. 16.
szám alatti lakostól.
A  Képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  vásárlás
lebonyolításával,  és  felhatalmazza  a  szükséges  szerződések
aláírásával.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 18.25 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


