
KIVONAT

Sépviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének omlóvásárhely Község Önkormányzat
Kjegyzőkönyvéből.

1/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását (5. módosítás) az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal -folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

  2/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó
Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását  az  alábbiak
szerint hagyja jóvá: 

A Társulási Megállapodás 1.2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„1.2 A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.”

A Társulási Megállapodás 2. pontjának 2. sora helyébe az alábbi
sor lép:

„

Devecser Város
Önkormányzata

8460 Devecser, 
Deák tér 1.

Toldi Tamás
polgármester

4733

 „
2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet
Fenntartó  Társulás  elnökét  értesítse  és  az  egységes  szerkezetű
Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő:  folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    3/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi
Ügyeletet  Fenntartó  Társulás  részére  ügyeleti  autó
vásárláshoz  241,-Ft  x  település  2013.  január  1.  napi
lakosságszám  szerint  (1219  fő)  hozzájárul  293.779,-Ft
összeggel.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
hozzájárulás utalásával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    4/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Devecseri Rendőrőrs
részére ingyenes használatba ad határozatlan időre 1 db
laptopot és 1 db asztali számítógépet.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
számítógépek átadásának lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 20-án tartott zárt
ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  mint  másodfokú
döntést hozó hatóság – Szabó Ilona (sz.: Ajkarendek, 1953. augusztus 19., an.: Erdősi
Margit) Noszlop, Arany J. u.10., tart.h.: Somlóvásárhely, Rákóczi u. 58. szám alatti
lakos  2014.  január  06-án   benyújtott  fellebbezését  megtárgyalta  és  az  elsőfokú
hatóság-  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport  Bizottság  22/2013./XII.16./ sz.
határozatában hozott - döntését helybenhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális-kulturális-oktatási és sport Bizottság
Elnökét – mint elsőfokú döntést hozó hatóságot – fenti döntés fellebbezővel történő
közlésére. 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Nevezett  a  kézhezvételtől  számított  harminc  napon  belül  jogszabálysértésre
hivatkozással  a  határozat  felülvizsgálatát  kérheti  a  Veszprémi  Közigazgatási  és
Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatóságnál négy
példányban  a  Veszprémi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bírósághoz  címezve  kell
benyújtani.

Indokolás

Szabó Ilona Noszlop, Arany J. u.10., tart.h.: Somlóvásárhely, Rákóczi u. 58. szám
alatti lakos szociális tűzifa juttatás iránti kérelmet nyújtott be. Nevezett kérelméhez
csatolta  jövedelmének  igazolására  szolgáló  dokumentumokat,  valamint  a
lakóingatlanban lakóhellyel rendelkezők lakcímet igazoló hatósági igazolványának
másolatát. 

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  szociális  célú
tűzifa  juttatásáról  szóló  11/2013.  (XI.27.)  önkormányzati  rendelete  1-2.  §-ai  az
alábbiakat szabályozza: 

„1.§  (1)  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján Somlóvásárhely
Község  Önkormányzata  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő,
vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban
a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.



(3)  E  rendelet  hatálya  kiterjed  Somlóvásárhely  község  közigazgatási  területén
életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális
tűzifát  biztosít  annak  a  személynek,  aki  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
lakásfenntartási támogatásra jogosult,
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott
d) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család
e) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj  összegének 150 %-át, egyedül élő  esetén az öregségi nyugdíj
összegének 250 %-át.

(2) a)-d) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.
(3) Háztartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítására kerülhet
sor.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Amennyiben  egy  ingatlanról  több  kérelem  érkezik,  az  elbírálás  a  kérelem
beérkezésének sorrendjében történik.”

Szabó  Ilona  kérelmének  elbírálásáról  a  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport
Bizottság a 22/2013./XII.16./ sz. elutasító határozatával döntött.

A kérelem  elbírálásakor  megállapítást  nyert,  hogy  Szabó  Ilona  a  fenti  ellátások
egyikében sem részesül. A beadott kérelmek száma meghaladta a kiosztható tűzifa
mennyiségét, ezért előnyben részesültek, akik e rendelet 2.§. (1) bekezdésének a) –
d) pontjában foglalt ellátások valamelyikére jogosultak.

Szabó Ilona törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be.

A  Szociális-kulturális-oktatási  és  sport  Bizottság  által  törvény  alapján  önálló
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása
a Ket. 107. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést
helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

A fellebbezési  eljárás  során  megállapítást  nyert,  hogy  az  elsőfokú  döntést  hozó
önkormányzati hatóság döntése jogszerű, ami Szabó Ilona szociális tűzifa juttatása
tárgyában hozott döntés helybenhagyását alapozza meg. 



A Ket.  105.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  fellebbezési  eljárás  során  hozott  döntést  a
fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság
útján közli.  Erre  figyelemmel hívta fel  a Képviselő-testület  a Szociális-kulturális-
oktatási és sport Bizottság Elnökét a döntésnek a fellebbezővel történő közlésére. 

A fellebbezés  lehetőségét  a  Ket.  100.  §  (1)  bekezdésének f.)  pontjában foglaltak
alapján zárta ki, amely szerint „a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben
hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye”. 

A határozat  bírósági  felülvizsgálatának  lehetősége  a  Ket.  107.  §  (3)  bekezdésén
alapul.

A fellebbezési eljárás a Ket. 33. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január
07. napján indult. 

Az ügyintézési határidő megállapítása tekintetében a Ket.  33.  § (4) bekezdésében
foglaltak az irányadóak, amely szerint, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe
tartozó ügyben harminc napon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte
utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz. 

Fentiek alapján az ügyintézési határidő megtartásra került.

Tárgyi ügyben hozott döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a
Ket. 107. § (1) bekezdése állapítja meg. 

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

6/2014.(I.30.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  a  Somlóvásárhelyi
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  2010.  október  27-én
megkötött  és  az  53/2010  (XI.04.)  Kt.  számú  határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és egy
új  megállapodás  elfogadását az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
együttműködési megállapodás aláírására.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  szabályzatát  vizsgálja
felül.

Felelős:  polgármester
Határidő: 1./ 2014. január 31.
                  2./2014. január 31.

         3./ 2014. február 28.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. január 31.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

8/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  2013. évben az
átruházott hatáskörben a szociális ellátások ügyében
Marton László polgármester  által hozott döntésekről
szóló tájékoztatóját elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

    9/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2013.  évben
Szociális-kulturális-oktatási  és  Sport  Bizottság
átruházott  hatáskörben  hozott  döntésekről  szóló
tájékoztatóját elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

   10/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  étkezési  térítési
díjakat 2014. március 01. naptól a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. 02.28.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

11/2014.(II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  nem  adományoz  díszpolgári
címet,  illetve  díszoklevelet  néhai  Györgykovács  Ilona
részére.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

12/2014. (II.04.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Somló-Marcalmente-
Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport  Közhasznú
Egyesületben  (8564  Ugod,  Petőfi  u.  15.)  a  tagságát  az
Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló
20.000  Ft-os  tagdíjat  elfogadja.  A  2014-2020  közötti
LEADER  programban  a  település  közigazgatási
területével továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER  Akciócsoport  Közhasznú  Egyesület
illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván tartozni.

A tagságban  történő  képviseletre,  az  ezzel  kapcsolatos
Nyilatkozat  aláírására,  esetleges  tisztség  vállalására,
betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. február 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

13/2014. (III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nem  alkot
rendeletet  a  települési  képviselők  tiszteletdíjának
megállapításáról.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    14/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  védőnői  éves
szöveges jelentésről 2013. évre vonatkozóan elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    15/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sportegyesület
2013.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

   16/2014. (III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhelyi
Sportegyesületet  2014.  évben  850.000,-  Ft,  azaz
Nyolcszázötvenezer forinttal támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

17/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Képviselő-testülete  a
választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény
35.  §  (1),(2)  bekezdése  alapján  a  Helyi  Választási
Bizottság póttagjának megválasztja:
Fábián  Ferencné  8481  Somlóvásárhely,  Jenei  u.  8.
szám. alatti lakost.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

18/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  község  képviselő-testülete  a  helyi
Szavazatszámláló  Bizottságba  tagként  Nagy  Anikót,
Fábián Jánosné, Szigetfi Tamarát, póttagként pedig Fekete
Daniellát, és Szabó Nikolettet megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. április 1.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

    19/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somlójenő- Doba- Borszörcsök- Somlószőlős
településekkel együtt tájegységi értéktárat hoz létre. 
Az értéktár koordinálásával,  működtetésével megbízza a
Somlói-borút egyesületet.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  ezzel  kapcsolatos
intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 12-én tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

20/2014.(III.12.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község Képviselő-testülete  A Magyar
Kármentő  Alapból  a  károsultak  részére  megítélt
támogatási összeg,  valamint  a közösségi célú, fejlesztési
támogatásokra  megítélt  összeg  felhasználásáról  szóló
szakmai beszámolót elfogadja.

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. március 13.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



Kivonat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 30-án tartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

25/2014.(IV.30.) Kt. sz. határozat

1./Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Somlói  Borút  Egyesület  által
működtetett  tájegységi  értéktár  működéséhez  170,-
Ft/lakos  x  település  2013.  január  1-jei  1219  fő
lakosságszáma alapján, 2014. évben  210.000 Ft-tal
hozzájárul, melyet az Egyesület 11748090-20005612
számú számlájára utal.

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a
hozzájárulás utalásával.

            Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 

Somlóvásárhely, 2014. május 5.

Szlottáné Turi Edina
jegyző



KIVONAT

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

 27/2014. (V.29.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy 2014.  június  1-től  a  2013.
szeptember  26-án  a  GYRUS  Háziorvosi  és
Munkaegészségügyi Bt-vel, (székhelye: 8409 Úrkút,
Május  1.  tér  7.,  Cg:  19-06-501324,  adószám:
27240041-1-19)  képviseletében  Dr.  Dóczy  Mariann
Eszter  szül:  Devecser,  1948.02.12.  an:  Galambos
Mária)   háziorvossal  a  Somlóvásárhely-Somlójenő
háziorvosi  körzet  háziorvosi  feladatainak,  illetve  az
iskola-óvoda egészségügyi feladatok ellátására kötött
megbízási  szerződés  2.  pontját  módosítja  aszerint,
hogy a feladat ellátásáért napi 30.000 Ft díjazás illeti
meg  a  megbízottat.  A megállapodás  egyéb  pontjai
nem változnak. 

2. Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy 2014.  június  1-től  a  2013.
szeptember  26-án  a  VÁGI  ÉS  TÁRSA  Bt-vel
(székhelye: 8477 TÜSKEVÁR, Rózsa u. 11. Cg: 19-
06-503002  adószám:  27258756-1-19  képviseletében
Dr.  Vági  Andrea  szül:  Budapest,  1962.06.25.  an:
Bencze  Sára)  háziorvossal  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak,
illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi  feladatok
ellátására  kötött  megbízási  szerződés  2.  pontját
módosítja  aszerint,  hogy  a  feladat  ellátásáért  napi
24.000 Ft díjazás illeti meg a megbízottat. 
A megállapodás egyéb pontjai nem változnak. 

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
módosított megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 30.

      kmf.

Marton László sk. Szlottáné Turi Edina sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: 



Somlóvásárhely, 2014. május 30.

Szlottáné Turi Edina
jegyző


