
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 317-7/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 
24-én 18.00 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

c.)
Meghívottak:

Deés Anikó     jegyzőkönyv vezető
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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  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDEK:

1./ 2012. évi zárszámadás
Előadó: Marton László polgármester

2./ 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Marton László polgármester

3./Fogszakorvosi ellátás
Előadó: Marton László polgármester

4./Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Marton László polgármester

6./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2012. évi zárszámadás 
Marton László polgármester:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.



Marton László polgármester: Javasolja az előterjesztés alapján az önkormányzat 2012. évi
beszámolója elfogadását.

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

 5/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete

                 az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
                (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét   
                 képezi.)

2.
2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Marton László polgármester
Marton László polgármester: Javasolja az előterjesztés alapján az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójának elfogadását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a 2014. évi költségvetési koncepcióról az alábbi határozatot hozta:

29/2013.(IV.24.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.
évi költségvetési koncepciót elfogadja.
(a  2014.  évi  költségvetési  koncepció  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

3.
Fogszakorvosi ellátás
Előadó: Marton László polgármester
Marton  László polgármester:  Elmondja,  hogy lehetőség  lenne  fogszakorvosi  ellátásra  a
településen és ehhez szükséges lenne az előszerződés megkötése. A fogorvosi rendelő adott
lenne, a fogorvosi széket kellene kicserélni, illetve a röntgen készüléket kellene biztosítani.
Kérem a Képviselőtestület felhatalmazását az előszerződés megkötéséhez.

Szabó László települési  képviselő:  Szükség is  lenne,  arra,  hogy a településen működjön
fogászat. 

Bolla Barnabás települési képviselő: Feltétlenül támogatja egy fogorvos működését.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a fogszakorvosi ellátásról az alábbi határozatot hozta:



30/2013.(IV.24.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Fogorvosi  Körzetben  fogorvosi
tevékenység ellátásával Dr. Csordás Miklós fogszakorvost bízzák
meg. 
2.  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Dr.
Csordás  Miklós  fogszakorvossal  előszerződést  köt  annak
érdekében, hogy praxisengedélyt szerezhessen.
3.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
fogorvosi körzetre szóló praxisengedély megszerzését követően a
fogorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést köt.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  Dr.  Csordás
Miklóssal  az  előszerződés,  majd  a  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: előszerződés megkötésére: folyamatos
feladat-ellátási szerződés megkötésére: folyamatos

4.
Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Marton László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatokról  a  beszámoló  mindenki  részére  megküldésre  került,  ezért  javasolja  az  átfogó
értékelés elfogadását.

Bolla Barnabás képviselő: 
Nagyon  magas  azoknak  a  gyermekeknek  a  száma,  akik  kedvezményezett  ellátásban
részesülnek, illetve a családgondozások száma is jelentős a településen.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
az átfogó értékelésről az alábbi határozatot hozta:

31/2013.(IV.24.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az
átfogó értékelést a helyi önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról elfogadja.



(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester
A  8-as  főút  melletti  buszmegállók  átépítésre  kerülnének.  4  db  buszmegálló  kerülne
megépítésre. Ennek az ára előreláthatólag kb. 1.100.000,- Ft / db. 

Bujdos Péter képviselő: 
Amennyiben elbontásra kerülnének a vasanyag ára is beépíthető lenne az árba.

Marton László polgármester:
Június  29-én  kerülne  megrendezésre  a  falunap  a  megszokottak  szerint.  Ez  alkalomból
csapatok szerint főzésre is sor kerülne, de most csak egyféle húsból lehetne főzni, amit az
önkormányzat vásárolna meg. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 19.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


