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

Szám: 386/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február
20-án 18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 11.

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
Dürgő Ágnes pü.főelőadó

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  7  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  7  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

NAPIREND ELŐTTI ÜGYEK:
1.
Polgármester tájékoztatója a képviselőtestület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, végzett
munkájáról Marton László polgármester
2.
Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről Marton László polgármester
3.
Szociális-Kulturális-oktatási és Sport Bizottság 
tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről Cziglerné Siket Gabriella 

bizottság elnöke

NAPIRENDEK:
1.
2011. évi Költségvetési rendelet módosítása Marton László polgármester

2.
2012. évi Költségvetési rendelet alkotása Marton László polgármester

3.
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása Marton László polgármester

4.
Védőnői pályázat kiírása Marton László polgármester

5.
Vegyes ügyek
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NAPIREND ELŐTTI ÜGYEK

1.
Polgármester tájékoztatója a képviselőtestület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, végzett
munkájáról
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

Elkészült az út javítása, a tavasszal még az útszéleket kell földdel kiegyenlíteni. 
2013-tól az összevont hivataloknak minimum 2000 fő lakosság feladatit kell ellátnia, jelenleg
1942  fő  feladatit  látja  el  a  Körjegyzőség.  Doba  és  Kisszőlős  települések  csatlakozni
szeretnének  hozzánk,  Somlószőlős  pedig  Kertához  csatlakozna.  Az  igazán  egészséges  az
lenne, ha a Somló hegy körüli települések üzemeltetnék közösen a hivatalt.
A téli  hideg  miatt  felkészültünk,  hogy  a  kultúrházban  lehessen  melegedni,  teát,  zsíros
kenyeret,  takarót  is  tudunk  biztosítani,  ha  szükséges.  A  8-as  úton  való  közlekedés
akadályoztatása esetén is el tudjuk látni a rászorultakat.
Jól sikerült az idei farsangi batyus bál, 60-70 fő vett rajt részt.
Az E-ON értesítést küldött, márciusban elkezdik a rendezvényterünkhöz a villany kiépítését.
A templom tetőfelújítása rövidesen megkezdődik. A templom tornyának a felújítását, pedig a
Kármentő Alapból igényelt 13.120.243,-Ft-ból tudjuk megoldani.
A LEADER pályázatainkat a LEADER egyesület befogadta, jelenleg az MVH előtt vannak
további elbíráláson.
A Startmunka program február 1. napjával 15 fővel megindult, november 30-ig tudunk ennek
keretében foglalkoztatni. Kapunk eszközre is támogatást, amelyből egy aprítógépet is tudunk
vásárolni.  El  kell  érnünk, hogy a Somló hegyen az égetés helyett  a venyigét  aprítás után
hasznosítani lehessen.
Az  óvoda  energetikai  pályázata  előkészítése  is  zajlik,  nyílászáró  csere,  szigetelés,  a
vízmelegítéshez napkollektor beszerzésére nyílhat lehetőség.
Az  ivóvíz  pályázat  elbírálás  pár  héten  belül  megtörténik,  minden  szükséges  anyagot
becsatoltunk.
A szennyvízcsatorna  pályázat  előkészítése  folyamatban  van,  ehhez  még  le  kell  járnia  a
képviselőknek az egész falut.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.
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2.
Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

3.
Szociális-Kulturális-oktatási és Sport Bizottság 
tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
Előadó: Cziglerné Siket Gabriella bizottság elnöke

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2011. évi Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

A tavalyi évet sikerült hitel nélkül megoldanunk. Javasolja a benyújtott számok elfogadását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a 2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:
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1/2012.(II. 21.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításáról
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.
2012. évi Költségvetési rendelet alkotása
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

A  koncepcióhoz  képest  jelentősen  sikerült  lefaragni  a  hiányt,  sajnos  önhikis  pályázat
beadására  azonban szükség lesz.  Devecser  is  megküldte  a  közös fenntartású  intézmények
költségvetési tervezetét. Javasolja a tervezett számokkal a rendelet megalkotását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Devecserrel közös fenntartású intézmények tervezett költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozta:

4/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Devecser várossal közösen üzemeltetett házi segítségnyújtás, a
családsegítés  és  az  orvosi  ügyelet  2012.  évi  költségvetés
tervezetét elfogadja.
(A házi  segítségnyújtás,  a  családsegítés  és  az  orvosi  ügyelet
költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

2/2012.(II. 21.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

Javasolja a módosítás elfogadását. A módosított megállapodást megküldjük, a még nem tag
önkormányzatoknak is, hogy aki akar csatlakozhasson.

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

5/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosítását elfogadja.
Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(A módosított Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)

4.
Védőnői pályázat kiírása
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

A védőnőnk sajnos március egy napjától már máshol kíván dolgozni, teljesen el akarja hagyni
ezt a szakmát, a költségvetés területén kíván dolgozni. Ismertette a védőnő levelét, amely a
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Javasolja  segítsék  a  védőnőt,  az  új  munkahelyen  való
kezdésben.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a védőnő elengedéséről az alábbi határozatot hozta:

6/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Ulapcsik  Katalin   védőnő  kérését  elfogadja,  munkaviszonya
2012. február 29. napjával történő megszüntetését engedélyezi.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a védőnői pályázat kiírásáról az alábbi határozatot hozta:

7/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot  hirdet  határozatlan idejű,  teljes munkaidős  védőnői
állás betöltésére.

Munkahely  megnevezése:  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzata  Anya  és  Gyermekvédelmi  Tanácsadó  8481
Somlóvásárhely, Szabadság tér 19.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.
(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a  pályázó  nyilatkozatát  arról,  hogy  hozzájárul  a  pályázati  anyagban

foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben
szükséges kezeléséhez,

- nyilatkozatát  arról,  hogy  személyét  érintő  kérdés  tárgyalásakor  nyílt
vagy zárt ülést kér.

-
Illetmény: A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra.
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Egyéb juttatások: munkaruha juttatás, caffetéria-juttatások.
A pályázati  felhívás  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján való közzétételének
időpontja: 2012. február 27.

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 28.

Pályázat  elbírálásának  határideje: A  pályázatot
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
bírálja el  a pályázat benyújtási  határidő lejártát  követő rendes
képviselő-testületi ülésen. 

Az állás az elbírálást követően azonnal, de legkorábban 2012.
április 1. napjától betölthető.
A  pályázatot  Somlóvásárhely  Község  Polgármesteréhez  –
„pályázat  védőnői  állásra”  megjelöléssel  –  címezve  (8481.
Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Polgármesternél
a 88/236-001-es telefonszámon lehet kérni.

5.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Ivóvízdíj

Marton László:

Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a víziközművekből való ivóvíz önkormányzat
díjmegállapító hatáskörét a 2011. évi CCIX. törvény megszüntette. 2012. január 17. napjától e
szerint  változik  az  ivóvíz  szolgáltatás  díja,  melyről  a  tájékoztatást  a  Bakonykarszt  Zrt
megküldte (A Bakonykarszt Zrt  levele a jegyzőkönyv mellékletét  képezi.)  Javasolja,  hogy
emiatt a vízdíj megállapításáról szóló rendeletét helyezze hatályon kívül a testület.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a vízdíjról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotta:

3/2012.(II.21.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzati  tulajdonú vízi  közművekből  szolgáltatott  ivóvízért
fizetendő díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Iskolai beiratkozás

Marton László:

Ismertette  az  iskola  javaslatát  az  iskolai  beiratkozással  kapcsolatban.  Az  iskola  levele  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
az iskolai és óvodai beiratkozásról az alábbi határozatot hozta:

8/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  a  Széchenyi  István
Általános  Iskola  és  óvoda  2012.  évi  iskolai  és  óvodai
beiratkozása időpontjaként:
2012. április 18. napját
Pótbeiratozásra 2012. április 19. napját
jelöli ki.

Posta helyisége

Marton László:

A rendőrség és a polgárőrség helyiségét szeretnék kibérelni posta épületnek. A helyiséget a
körzeti megbízott évek óta nem használja. A Polgárőrségnek tudunk helyet biztosítani a volt
Ványik  házban  a  Szabadság  téren.  Így  az  épület  felhasználható  lenne  postának.  Kéri  a
képviselőtestület hatalmazza fel ennek lehetőségnek a tárgyalására.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a posta lehetséges helyéről az alábbi határozatot hozta:
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9/2012.(II.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 431/2 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan a rendőrséggel a szerződést felbontsa, és tárgyaljon
az épület posta általi bérléséről. 

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 19.00 órakor bezárta. 

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


