
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-18/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-
án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                        8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 11.

 

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagjai:

                        Marton László                                     polgármester   

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester 

Bolla Barnabás                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Szabó László                                      települési képviselő

Sebestyén Géza települési képviselő

                        Nemes Árpádné                                  települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Károly Julianna  Cigány Kisebbség elnöke

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Marton  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület 7 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  Képviselőtestülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet

Előadó: Marton László polgármester

                                

2./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Előadó: Marton László polgármester

3./ Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Marton László polgármester

4./ Belső ellenőrzési terv 2014. évre

Előadó: Marton László polgármester

 5./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a szociális ellátások szabályozására vonatkozó
előterjesztést mindenki megkapta, a rendeletet 2013. december 31-ig kell megalkotnia a települési
önkormányzatnak.  Az  új  jogszabályok  értelmében  2014.  január  1-  től  az  átmeneti  segély,  a
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik,
és önkormányzati segéllyé olvad össze. Javasolja, hogy a rendelettervezet 17.§. (1) bekezdés c.)
pontjában meghatározott összeg kevesebb legyen, ennek az összegére 10.000,- Ft összeget javasol.
Kérem a rendelet elfogadásáról kézfeltartással szavazni.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
szociális ellátások szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotta:
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12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet

                   az egyes szociális ellátások szabályozásáról

(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

  
2. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás peres ügye

Előadó: Marton László polgármester

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megküldte levelét, melyben arról tájékoztata, hogy a Győri Járásbíróság
előtt  folyó  G.22.561/2013.  számú  perben  (Győrszemere,  Egyed,  Rábacsécsény,  Kisbabot
Községek Önkormányzata ellen indított peres eljárás önrész meg nem fizetése miatt) az eljáró bíró
tanúként  kívánja  meghallgatni  dr.  Pónya  Zoltán  ügyvédet,  aki  a  Társulás  Alapító  Okiratát
készítette.  Az ügyvédi titoktartási  kötelezettség miatt  azonban erre csak akkor kerülhet sor,  ha
mind a 112 tag önkormányzat megadja a felmentést az ügyvédi titoktartás alól az eljáró ügyvéd
részére. Kérték az Önkormányzat hozzájárulását, melynek megküldését 2014. január 31-ig kell
teljesíteni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  peres  ügyéről  az  alábbi
határozatot hozta:

90/2013.(XII.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul  ahhoz,  hogy a  Győri  Járásbíróság  előtt  folyó
G.22.561/2013.  számú  perben  (Győrszemere,  Egyed,
Rábacsécsény,  és  Kisbabot  Községek  Önkormányzata
ellen  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  által,  önrész  meg  nem fizetése
miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg
dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a
titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. január 31. 

3. Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentést mindenki megkapta.
Kérem, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon.

3



Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
belső ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot hozta:

91/2013.(XII.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
(a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Belső ellenőrzési terv 2014. évre

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: A belső ellenőrzési tervet 2014. évre vonatkozóan ismerteti,  ez
szintén  megküldésre  került.  A  belső  ellenőrzési  terv  elfogadását  javasolja.   Kérem  a
képviselőtestületet, hogy hozza meg döntését a belső ellenőrzési tervről 2014. évre vonatkozóan. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
belső ellenőrzési tervről 2014. évre vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

92/2013.(XII.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  az
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.  Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja,  hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Az Önkormányzat eddig is a Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás tagja volt. Kérem a
képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somló  és  Vidéke  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításáról  az  alábbi
határozatot hozta:

93/2013.(XII.30.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somló  és  Vidéke  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodását  módosítja,  az  egységes  szerkezetbe  foglalt
Társulási Megállapodást jóváhagyja.
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A  Társulási  Megállapodás  aláírására  a  Képviselő-testület  a
Polgármestert felhatalmazza.

A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. január 14.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 18.00 órakor
bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző
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