
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-14/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-
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

Szabó László                                       települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

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./ Települési értéktár 

Előadó: Marton László polgármester

                                

2./ Filmforgatásról szóló rendelet 

Előadó: Marton László polgármester

3./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 

Előadó: Marton László polgármester

4./ Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Települési értéktár

Marton László polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2012. július 1-jén lépett
hatályba a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve csaknem
egy évvel  később annak végrehajtási  rendelete,  a magyar  nemzeti  értékek és  a  hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet. Elmondja, hogy települési értéktárat lehet
létrehozni.  Elmondja,  hogy  a  nemzet  számára  különösen  fontos  anyagi  és  szellemi  értékek
felkutatásához, összegyűjtéséhez és regisztrációjához lehetséges az értéktár létrehozása. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy ehhez adnak-e támogatást?

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy nem adnak hozzá, ezt az önkormányzatnak kell
állni. 

Marton László polgármester: Nem adnak támogatást. Helyben a Somlói bor, mint érték jöhetne
szóba. 

Nemes  Árpádné  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  az  Apácakolostor  található  még  a
településen. 

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  ez  műemlékvédelem  alatt  áll.  Amennyiben
konkrétan  tudnánk olyan értékeket,  hungarikumokat  összegyűjteni,  akkor  kellene  az  értéktárat
létrehozni.  Kérem  a  képviselő-testületet,  hogy  hozza  meg  döntését.  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzat  Képviselőtestülete  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  települési  értéktár
létrehozásáról az alábbi határozatot hozta:
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77/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete a települési  értéktár létrehozására
vonatkozó  lehetőségeket  áttekintette,  mely  alapján
úgy dönt, hogy a Képviselő-testület nem kíván élni a
magyar  nemzeti  értékek  és  a  hungarikumok
gondozásáról  szóló  114/2013.(IV.16.)  Korm.  rendelet
2.§.  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  települési
értéktár létrehozásának lehetőségével. 

  
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. Filmforgatásról szóló rendelet 

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy rendeletet kell hozni arról, hogy egy filmforgatás
esetén miről kell rendelkezni. Az előterjesztést mindenki megkapta. Ez érintheti is a települést, de
nem biztos, hogy sor kerül ilyen film forgatására, a törvény előírásainak eleget kell tennünk, és a
rendeletet kell alkotnunk a filmforgatás szabályairól. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, az
szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
filmforgatásról az alábbi rendeletet alkotta:

8/2013. (X.10.) önkormányzati rendelet

a közterület filmforgatási célú használatáról

 
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)

3. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszer ismételten
lehet csatlakozni. Annyiban változott a rendszer is, hogy az EPER-BURSA rendszer adatbázisba
keresztül  kell  regisztrálni  elektronikusan.  Az önkormányzatnak október  11-ig  kell  csatlakozási
nyilatkozatát  beküldeni,  a  diákok  november  15-ig  pályázhatnak.  Azok  a  települések
önkormányzatai jogosultak az A és B típusú pályázatot kiírni, akik csatlakoztak a rendszerhez.
Kérem, aki egyetért a csatlakozással, és azzal, hogy az önkormányzat vállaljon kötelezettséget az
EPER-BURSA rendszer adatbázis használatával, az kérem kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról az alábbi határozatot hozta:

 

3



78/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  a  csatlakozik  a  hátrányos  szociális
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdeni  kívánó  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához, ennek érdekében a csatlakozásról, valamint
az  elektronikus  adatbázis  használatáról  szóló 
Csatlakozási Nyilatkozatot  megküldi a Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő  1054  Budapest,  Báthory  utca  10.
postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

 
2./  A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  Bursa
Hungarica  Elektronikus  Pályázatkezelési  és
Együttműködési Rendszert (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer)  használja a pályázatok lebonyolításához.   
 
3./  A  képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint
kiírja  az  „A”  és  „B”  típusú  pályázatot.  A pályázatok
benyújtási határideje: 2013. november 15. 
 
4./  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
 
 Határidő:    2013. október 11.

 Felelős: Marton László polgármester

 

4.  Vegyes ügyek

Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Előadó: Marton László polgármester

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy lehetőség  van  szociális  tűzifa  vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. Elmondja, hogy a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásról  szóló 57/2013.  (X.  4.)  BM rendelet
alapján Somlóvásárhely Község Önkormányzata igényt nyújthat be az 1. § alapján tűzifa juttatásra
a lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátottanként
mennyiségre.  A  rendelet  1.§  (5)  bekezdése  alapján  a  2013.  január-március  hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján, 78 fő után legfeljebb 154 m3
tűzifa mennyiséget igényelhet Somlóvásárhely önkormányzat, s erre a mennyiségre javaslom a
pályázatot benyújtani.

A rendelet 1.§ (2) - (3) bekezdésében meghatározott támogatás mértéke kemény lombos fafajta
esetében  12.000,-  +ÁFA (15.240  Ft)  /erdei  m3,  a  saját  erő  mértéke  2.000,-  Ft  +ÁFA (2.540
Ft)/erdei m3.

Az  igényelhető  2.346.960,-  Ft  támogatási  összeg  mellé  az  önkormányzatnak  391.160,-  Ft
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összegben kell önrészt vállalnia a (3) bekezdés szerint, valamint a kiszállítás költségét.

A pályázat benyújtási határideje 2013. október 15.

Nemes  Árpádné  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  ezzel  is  tudnánk  támogatni  azokat  a
családokat, személyeket, akik nem tudják megvásárolni a téli tüzelőjüket, vagy egy részét.

Marton László polgármester:  Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázzon a szociális
tűzifa vásárlás támogatásához, az kérem kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
szociális tűzifa pályázatról az alábbi határozatot hozta:

79/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 57/2013. (X.4.) BM. rendelet
„a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” alapján a szociális
tűzifa vásárlás támogatáshoz benyújtja igényét.

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  képviselő-
testülete a pályázat feltételeként vállalja a 391.160 Ft, azaz
Háromszázkilenvenegyezer-  egyszázhatvan  forint  önrész
kifizetését,  valamint  a  tűzifa  szállítási  költségeit
költségvetése terhére. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Ingatlan ajándékozása az önkormányzat részére

Előadó: Marton László polgármester

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  Réfi  Ferenc  és  több  testvérének,  valamint
rokonainak tulajdonát képező 037/8 hrsz.-ú  külterületi szántó megnevezésű 49,1597 ha területű
ingatlanból  367.828/95935560-ad  részét  az  önkormányzat  részére  kívánja  ajándékozni.  Ehhez
elkészítettek  egy  meghatalmazást,  melyben  meghatalmazzák  Réfi  Ferencnet,  hogy eljárjon  az
átruházás ügyében. Aki egyetért az ajándékozás elfogadásával, az kérem szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
ingatlan ajándékozásáról az alábbi határozatot hozta:
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80/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  a  037/8  hrsz.-ú
külterületi  szántó  megnevezésű  49,1597  ha  területű
ingatlan  367.828/95935560-ad  részét  az  önkormányzat
részére történő ajándékozásával.
 
2.A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
ingatlan tulajdonjogával kapcsolatosan eljárjon.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Iskolai intézményi tanácsba delegálás

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  KLIK  tájékoztatója  szerint  a  hatályos
jogszabályok alapján minden iskolában – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 7. §. (1) bekezdése értelmében: általános iskola, gimnázium, középiskola, középfokú iskola,
alapfokú  művészeti  iskola-  létre  kell  hozni  az  intézményi  tanácsokat.  Az  intézményi  tanács
létrehozásáról  és  működtetéséről  a  Nkt.  73.§.  (3)  –  (6)  bekezdései,  ill.  e  törvény  97.§.  (27)
bekezdése  rendelkezik.  Az  iskolai  intézményi  tanácsba  Cziglerné  Siket  Gabriella  delegálását
javaslom az önkormányzat részéről képviselőnek, aki elfogadta a delegálást. Kérem szíveskedjen
szavazni, aki egyetért a delegálással.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az
iskolai intézményi tanácsba delegálásról az alábbi határozatot hozta:

81/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Széchenyi
István  Általános  Iskola  vonatkozásában  az  iskolai
intézményi tanácsba  Cziglerné Siket Gabriellát  delegálja
a települési önkormányzat részéről képviselőnek.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az orvos október 30-ával adja át a rendelőt. Azt a
programot kellene megvenni, ami a Meditor néven fut, ez kompatibilis a központi programokkal
is, így a zárójelentések is lehívhatók. A program ára 198.000,- Ft lenne, bérléssel havonta 12.000,-
Ft havonta. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy hosszabb távon ez hogyan érné meg?

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az orvosi műszereket is meg kell venni, így elég
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sok  a  kiadás.  A  minimum  feltételeknek  meg  kell  lennie,  orvosi  táska,  EKG,  minimum
gyógyszerkészlet. 

Nemes Árpádné települési  képviselő:  Kérdezi,  hogy a doktornő határozott  vagy határozatlan
időre történik a felvétele?

Marton László polgármester: Elmondja, hogy határozatlan időre történik a felvétel, de az állást
hirdetni kell, ez egy ingyenes állásportálon meghirdetésre is kerül. Addig a doktornő látja el az
orvosi  ellátást.  Az  Idősek  Napja  a  következő  rendezvény  november  8-án  17  órakor  kerülne
megrendezésre.

Bolla Barnabás települési képviselő: Milyen műsorok lesznek?

Marton László polgármester: Elmondja, hogy az óvodások lesznek egy műsorral, az énekkar és
a szokásos módon zajlana. Holnap lesz egy gyűlés a téli közmunka programokkal kapcsolatosan.
Minél több embert szeretnénk felvenni, ha lehetséges. Elvileg 100%-ban támogatnák. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy karácsonyra kapnak-e az idősek támogatást?

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  nem  tudjuk  őket  támogatásban  részesíteni.
Nyertünk 100.000,- Ft ajándékutalványt egy devecseri építésipari cégtől sorsolás útján, melyet a B.
236 db ároklapot kaptunk érte, 40X40 -es lapokat választottunk. 

Nemes Árpádné települési  képviselő:  Kérdezi,  hogy a hegy felé  vezető utat  mikor  csinálják
meg?

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy annak olyan magas lenne a költsége, 113 millió
forint volt egy árajánlat a 8-as úttól a Csordás borházig. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy akik a köveket felhordták? 

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  ők  csak  a  javításokat  vállalnák.  A  hegy
vonatkozásában kommunális adót szedünk be, de ez sem nagyon elég, már a villanyszámlára sem.
Ennek ügyében módosítást is meg kellene hozni. El kellene gondolkodni, hogy a nagy pincészetek
esetében is hasonló a kommunális adó fizetése, mint a kis pincék esetében. 

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  az  üdülő  területeken  is
négyzetméter után kell fizetni. 

Marton László polgármester:  Elmondja,  hogy pontosan nem tudjuk,  hogy hány pince van a
hegyen, mivel ez önbevalláson alapul. A négyzetméterről pedig egyáltalán nem tudunk.

Bujdos Péter települési képviselő: Elmondja, hogy a hegyközség is hozzájárulhatna. 

Marton László polgármester: Elmondja, hogy ezen még gondolkodni kellene. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy a temetőnél a szemét dolog megoldódik -e? 

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a konténert kicseréltek, szemétszállítás ügyében
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október közepén ülünk le  tárgyalni a Győr-Szol-lal.  A hegyen zsákokat tettek le a hegyen, de
ezeket a kutyák szétszedték, ezért a temetőhöz hordták le a szemetet. 

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  a  Mindenszenteknél  ezzel
probléma lehet.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  Amennyiben  csinálunk  egy  hivatalos
szemétszedési  akciót,  akkor  a  zsákokat  nekünk kell  megvenni.  Mindenszentek előtt  egy héttel
odafigyelünk majd a szemétszedésre.

Nemes Árpádné települési képviselő: Elmondja, hogy a régi temetőnél is ilyen a helyzet. 

Bolla Barnabás települési képviselő: Elmondja, hogy a kinti buszmegállónál egy plexit elloptak.

Marton László polgármester: Elmondja, hogy igen kettőt vittek el, a belsőnél pedig sajnos egyet
kiégettek. 

Bolla Barnabás települési képviselő: Elmondja, hogy az óvodában a kazán jól működik. 

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a kazán nagyon jól működik. Most majd fával
fűtünk. 

Sebestyén  Géza  települési  képviselő: Elmondja,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtőnél  pár
négyzetméter térkőre lenne szükség, hogy esőben ne a sárban keljen odamenni. 

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy nem rendelkezünk térkővel, majd megpróbáljuk
megoldani. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 19.30 órakor
bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző
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