
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-10/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 14-én 
16.00 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                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Nemes Árpádné                                   települési képviselő

Sebestyén Géza                                   települési képviselő

Szabó László                                       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 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.



-  2  - 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Somlói-napok rendezvény támogatása

Előadó: Marton László polgármester

                              

2./ Kármentő Alap igénylés módosítása

Előadó: Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.Somlói-napok rendezvény támogatása

Marton  László  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  a  Somlói  Napok
rendezvény  megszervezéséhez,  és  ez  ügyben  benyújtandó  pályázathoz  az  Önkormányzat
nyilatkozatára  van  szükség.  A rendezvényt  a  Somlóvásárhely  Jövőjéért  Egyesület  szervezi.  A
LEADER Akciócsoport által kiírt pályázathoz az önkormányzat támogatása szükséges. Kéri, hogy
aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlói-napok rendezvény támogatásáról az alábbi határozatot alkotta:

 

53/2013.(VI.14.) Kt. sz. határozat

1./Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  támogatja  a
Somlóvásárhely  Jövőjéért  Egyesület  (székhely:
Somlóvásárhely, Szabadság tér 11.) által Somlóvásárhely
településen  2013.  szeptember  13-14.  napjára  tervezet
Somlói Napok elnevezésű térségi rendezvényt, és az arra
benyújtandó pályázatát.
 
2./  Az  Önkormányzat  tudomásul  veszi,  hogy  a  Somló-
Marcalmente-Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport
Közhasznú  Egyesület  által  kiírt  Értékkel  bíró  térségi
rendezvények támogatása intézkedésre benyújtásra kerülő
Projekt  Adatlapokhoz  csak  egy  támogató  nyilatkozatot
adhat. Amennyiben több szervezet részére is kiállítja ezen
nyilatkozatot,  az  nem  használható  fel  a  Projekt
Adatlapokhoz csatolandó dokumentumként, ezen esetben
mindegyik támogató nyilatkozata érvénytelen.
 



A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Támogató Nyilatkozat aláírására.
 
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2. Kármentő Alap igénylés módosítása

Előadó: Marton László polgármester

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  önkormányzati  ingatlanok  energiafejlesztése
nem  valósul  meg,  ezért  az  arra  a  Kármentő  Alapból  szánt  összeget  másra  kell  fordítani.  Az
önkormányzati  ingatlanok  energiafejlesztése  helyett  a  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
nyílászáró cseréje, és szigetelésének felújítása történne meg.

Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos Óvoda nyílászáró cseréjéről,  és szigetelésének felújításáról az
alábbi határozatot hozta:

 

54/2013.(VI.14.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhely, Sport u. 1. szám alatti óvoda
nyílászáró  cseréjét,  és  szigetelésének  felújítását  a
Kármentő  Alapból  biztosított  7.730.000,-Ft-ból
jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
óvoda felújításához szükséges szerződések megkötésére.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat az általános iskola tetőszerkezet
javítására lehívott összeget lemondta, mert azt a Vis maior támogtásból lesz felújítva. A lehívott
összeg az iskola részleges épület felújítására lenne fordítva.

Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Széchenyi  István Általános Iskola épületének részleges épület  felújításáról az alábbi  határozatot
hozta:

55/2013.(VI.14.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István  Általános  Iskola
részleges épület felújítását a Kármentő Alapból biztosított
15.890.477 ,-Ft-ból jóváhagyja.



A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
iskola  épület  felújításának  végrehajtásával,  a  szükséges
szerződések megkötésével.

   Felelős: Polgármester
   Határidő: folyamatos

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselőtestület nyílt ülését 17.00 órakor
bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző


