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

Szám: 386-5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június
11-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 Gabriellaű
Nemes Árpádné
Sebestyén Géza
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Bujdos Péter alpolgármester

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  6  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Szemétdíj változás Marton László polgármester

2.
Vegyes ügyek Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szemétdíj változás
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

Nincs lehetőségünk a javasolt ártól eltérő díjat megállapítani.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a szemétdíj módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

6/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.21.) rendelete 
módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Rendezési Terv tervezési szerződés

Marton László:

A Rendezési  terv  készítésére  elkészült  a  szerződés  tervezet.  Az  önkormányzatnak  nincs
anyagi  lehetősége  a  terv  elkészítésére.  A tervezést  igénylő  vállalta  a  tervezés  fizetését.
Javasolja hagyja jóvá a képviselőtestület a tervezési szerződést.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Rendezési Terv Tervezési Szerződéséről az alábbi határozatot hozta:

33/2012.(VI.11.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete
a  Rendezési  Terv   módosítására  a  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzata Fehérné Csepi Anikó fejlesztő és Völgyzugoly
Műhely  KFt  közötti  Tervezési  Szerződést  elfogadja.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés
aláírására.

Oroszi Község csatlakozása 

Marton László:

Ismertette  a  Képviselőtestület  tagjaival,  hogy  Oroszi  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete meghozta döntését és 2013. január 1. napjától szintén csatlakozni kíván a
már  összeállt  hat  településhez. Javasolja  a  Képviselőtestület  fogadja  el  a  csatlakozási
szándékot.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Oroszi község csatlakozásáról az alábbi határozatot hozta:

34/2012.(VI.11.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
Oroszi  Község  Önkormányzata  csatlakozási  szándékát
elfogadja, 2013. január 1. napjától Somlóvásárhely Somlójenő
Borszörcsök Községek Körjegyzősége bővüljön Oroszi Község
Önkormányzatával.

Kármentő Alap Stratégiai terv módosítása

Marton László:

A 12/2011. (III.09.) Kt. sz. határozatával meghatározta a vörös iszap katasztrófa károsodás
miatt a negatív életérzés ellensúlyozására a megvalósítandó célokat. A meghatározott célok
mindegyike sajnos nem valósítható meg. Emiatt a lehetőségek figyelembe vételével javasolja
módosítsák a tervet.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Kármentő Alap stratégiai terve módosításáról az alábbi határozatot hozta:

35/2012.(VI.11.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint
módosítja  a  12/2011.  (III.09.)  Kt.  sz.  határozattal  az  élhetőbb  falu  célja
érdekében, különös tekintettel a vörös iszap károsodás miatti negatív életérzés
ellensúlyozására a megvalósítandó célokat, fontossági sorrendjüket:
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CÉLOK VÁRHATÓ KÖLTSÉGE

1./
Vezetékes ivóvízminőség javítása.
Ammónia szűrő beszerelése, mert jelenleg a csecsemők és
a terhes anyák csak kannás vizet ihatnak. 62.680.000,-Ft

2./
Általános Iskola felújítása, bővítése, Tornaterem építése, sportpálya felújítása, 
iskolai hangosítás. 
Az iskolába 178 gyermek jár, jelenleg udvarról megközelíthető WC áll
rendelkezésre, a tornaórák a kultúrház nagytermében zajlanak, ahol 
labdajátékot a nyílászárók  miatt nem lehet gyakorolni. 400.000.000,Ft

3./
Óvoda felújítása 
Az 1998-ban épült óvoda tetőtere beépítetlen maradt, ott tornaszobák 
és foglalkoztatók (logopédus, fejlesztő) szeretnénk megoldani, szigetelést,
épületenergetikai fejlesztést kell megoldani. 100.000.000,-Ft

4./
Szennyvízberuházás (Somlóvásárhely-Somlójenő együtt)
Somlóvásárhely és Somlójenő település közösen 1480 fő 
szennyvíz elvezetését kívánja megoldani. A fejlesztés szükségessége
különösen a magas belvíz miatt indokolt. 1.000.000,-Ft

5./
Régi kolostor romjaira épült műemlék épület 
múzeummá alakítása A település központjában található romos épület alkalmas
lenne a helyben összegyűjtött népi emlékek méltó elhelyezésére.

100.000.000,-Ft

6./
Régi óvoda épülete ifjúsági szállássá alakítása
A több mint húsz éve üresen álló épület a Somló hegyre érkező
turisták számára nyújthat kedvező áron szállás lehetőséget. 

100.000.000,-Ft

7./
Római katolikus műemlék templom tetőcseréje, külső és belső 
vakolat felújítása. 100.000.000,-Ft
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8./
Vörös iszappal érintett földterület vásárlása fásítás céljából.

20.000.000,-Ft

9./
Ingatlan vásárlás múzeum bővítése céljából .

10.000.000,-Ft
10./
Digitális térkép beszerzése a változások követése érdekében.

  4.000.000,-Ft

11./
Buszmegállók felújítása építése a környezet szépítése 
falukép javítása érdekében. 50.000.000,-Ft

12./
Közösségi tér kialakítása (Faluközpont fejlesztése, Rendezvénytér
kialakítás) 10.000.000,Ft

13./
Közösségi rendezvények támogatása 10.000.000,-Ft

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.50 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


