
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 214-8/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 26-án 18.30 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagjai:

                  Nemes Ferencné               polgármester

                 Fekete András Gáborné        alpolgármester

                 Belléncs Károly                  települési képviselő

                 Schédl Emil                             települési képviselő

     Kapcsos Attiláné települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Horváth Beáta CKÖ elnöke

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

 

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlójenő Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                              

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                       

                        3./ Ivóvízminőség javító társulási megállapodás

                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester     

4./ Területi védőnői működési terület meghatározása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Vegyes ügyek

                       Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása

Nemes Ferencné polgármester:  Tájékoztatja a képviselőtestületet,  hogy a Devecseri  Központi
Háziorvosi ügyelet Devecser község gesztorságával, 29 település társulásával látja el. A szabályozás
értelmében 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. A
tárulást  felül  kell  vizsgálni  2013.  június  30-áig.  Kéri,  a  képviselő-testület  döntését  arra
vonatkozóan, hogy továbbra is fenn kívánják-e tartani a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet
fenntató társulást,  mint  jogi személyiségű társulást,  Devecser község gesztorságával.  Kérem aki
egyetért, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodásáról az alábbi határozatot hozta:

  39/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási
Megállapodását  jóváhagyja,  a  társulási  megállapodás
aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)



Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatoknak a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot 2013. július 1-ig össze kell állítaniuk ahhoz, hogy pályázatot tudjanak benyújtani. Az
elkészült helyi esélyegyenlőségi program és a programban megfogalmazott intézkedési tervek 2013.
július 01. időszaktól a hazai és uniós pályázatok elengedhetetlen feltétele az intézmények számára.
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós társfinanszírozású
pályázatokon  csak  abban  az  esetben  vehetnek  részt,  ha  rendelkeznek  hatályos  helyi
esélyegyenlőségi programmal (HEP). Kérem aki elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot, az
szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
esélyegyenlőségi programról az alábbi határozatot hozta:

 

40/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
a  településre  vonatkozó  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot és Helyi Esélyegyenlőségi Tervet megvitatta,
és elfogadta.

 
                        3. Ivóvízminőség javító társulási megállapodás
                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a törvényalkotó 2013. június 30-ig ad határidőt a
jelenlegi  társulási  megállapodások  felülvizsgálatára,  esetleges  módosítására.  Somlóvásárhely  és
Somlójenő van a társulásban. Az ivóvíz minősége jó. Egy új szűrőrendszer található benne és ezen a
biológiai berendezésen megy keresztül a víz. Aki elfogadja a társulás megállapodását, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
esélyegyenlőségi programról az alábbi határozatot hozta:

 

41/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
úgy  dönt,  továbbra  is  fenn  kívánja  tartani  az
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulást
„Somlóvásárhely-Somlójenő  Ivóvízminőség-javító
Társulás”  néven,  mint  jogi  személyiségű  társulást,
Somlóvásárhely  község  gesztorságával,  ezért  az
Ivóvízminőség javító társulási megállapodását jóváhagyja.

2./  Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete
felhatalmazza  a  polgármestert  a  társulási  megállapodás
aláírására.



(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)
 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

                        4. Területi védőnői működési terület meghatározása
                        Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző  

Szlottáné Turi  Edina jegyző:  Elmondja,  hogy a  védőnői  működési  engedélyek  általában  nem
tartalmazzák a képviselő-testületek döntését a Járási Népegészségügyi Intézet nyilvántartásában. Az
Intézet adatszolgáltatást kért arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat az ellátási területről szóló
önkormányzati  határozat  számát  küldje  meg.  Ilyen  döntés  nem található.  A védőnői  területhez
Somlóvásárhely, Somlójenő és a Somló-hegy tartozik.

Nemes  Ferencné  polgármester: Javasolja,  hogy  a  védőnői  terület  vonatkozásában  a  képviselő-
testület  az  egészségügyről  szóló 1997.  évi  CLIV.  törvény 152.  §.  (2)  bekezdésében  foglalt
feladatkörében  hozzon  határozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  területi  védőnői  ellátás
Somlóvásárhely  közigazgatási  területére  működésileg  kiterjed,  székhelye  változatlanul
Somlóvásárhely. Kéri aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a területi
védőnői működési terület meghatározásáról az alábbi határozatot hozta:

 

42/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (2)
bekezdésében  foglalt  feladatkörében  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Védőnői  Szolgálat  működési  ellátási
területének  –  a  jelenleg  ellátott  Somlóvásárhely,
Somlójenő  és  Somló-hegy  körzetre  kiterjedően  –
Somlóvásárhely  település  közigazgatási  területét
meghatározza  és  a  körzet  székhelyének  Somlóvásárhely
települést állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Vegyes ügyek

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  július  1-jén  köztisztviselői  nap  lesz.  A
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal kirándulást szervez. A kiránduláson a kollégák jobb
kapcsolatot alakíthatnak ki, ezzel a munkakapcsolatuk során is könnyebben végzik munkájukat.
Javaslom, hogy 20.000,- Ft-tal támogassuk a köztisztviselői napot. Aki egyetért a javaslattal,  az
kérem szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
köztisztviselői nap kirándulásának támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

43/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

http://www.jab.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099700154TV
http://www.jab.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099700154TV


Somlójenő település önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy  dönt,  hogy  a  köztisztviselői  nap  alkalmából  a
kirándulást  20.000,-  Ft-tal,  azaz  Húszezer  forinttal
támogatja.  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a
polgármestert a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Nemes Ferencné polgármester:  Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy levélben kereste meg a
Nemzeti  Dohánykereskedelmi  Nonprofit  Zrt.,  miszerint  a  Magyar  Állam  a  dohánytermékek-
kiskereskedelmi  jogosultságok  átengedésére  nyilvános  koncessziós  pályázatot  írt  ki,  a  nyertes
pályázókkal koncessziós szerződést kötött. Elmondja, hogy egyes településeken a dohánytermék-
kiskereskedelmi jogosultságok július 16-tól betöltetlenek. 
Elmondja, hogy ha a településen megszűnik, vagy még nincs dohánytermék értékesítés, akkor ezt a
tevékenységet a Zrt. által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja egy eredményes
koncessziós szerződés aláírásáig. Korábban küldött már egy levelet, arról, hogy a településen nem
tud javasolni vállalkozót erre a tevékenységre, azonban mégis egy helyi vállalkozó vállalná ezt.
Kéri  a  képviselő-testületet,  hogy tegyenek  javaslatot  a  dohánytermék  értékesítésre  feljogosított
személyek kiválasztásához. 
Elmondja, hogy Szabó Imre egyéni vállalkozót, helyi boltost javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a  javaslattal az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
dohánytermék értékesítés jogosultságáról az alábbi határozatot hozta:

44/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete
javasolja,  hogy  a  településen  gyakorolható,  de  az  eddigi
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok
gyakorlására  ideiglenesen,  a  településen  már  jelenleg  is
dohánytermék kiskereskedelemmel foglalkozó Szabó Imre egyéni
vállalkozó váljon feljogosítottá.
A képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy két haláleset is történt a településen, Bakos Imréné
és Szekér Ernőné is elhalálozott.

Schédl Emil képviselő: Elmondja, hogy a Kossuth utcában a járda felől már olyan nagy a bozót,
hogy zavarja a járókelőket, ezt le kellene vágni.



Kapcsos Attiláné képviselő: Elmondja, hogy gazdátlan az a ház, de a hétvégén kitisztítom.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy ma volt ellenőrzés a játszótér ügyében, minden
rendben van.  A főzőversenyre a falunapra 9 csapat jelentkezett.

Schédl Emil képviselő: Elmondja, hogy 2 kg hússal támogatnánk a főzőket, és 1 gázpalackot is kell
venni.

Belléncs Károly képviselő: Kérdezi, hogy koszorúzás lesz-e?

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy igen lesz, ugyanúgy a Polgárőrség fog koszorúzni.

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

 

 

 

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


