
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 214-9/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 
16.30 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

Dürgő Ágnes pénzügyi főelőadó

 

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.



-  2  - 

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./ 2013. évi I. féléves beszámoló

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                              

2./ Előirányzat módosítás

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                       

                        3./ Győr- Szol Alapító Okirat módosítás

                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester     

4./ Somlói  - napok rendezvény támogatása (ajándékutalvány)

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Vegyes ügyek

                       Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

2013. évi I. féléves beszámoló

Nemes Ferencné polgármester:  Tájékoztatja a képviselőtestületet,  hogy a 2013.  évi  I.  féléves
beszámoló elkészült, ez megküldésre került. Kérem aki egyetért, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2013.
évi I. féléves beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:

  45/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  2013.  évi  I.  féléves  beszámolóját
elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal



 

2. Előirányzat módosítás

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  2013.  évi  költségvetési  rendeletet  a
költségvetési előirányzat módosítása alapján módosítani kell. Kérem aki elfogadja az előirányzat
módosítását, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
előirányzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

 

7/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  a  2013.  évi
költségvetéséről  szóló  1/2013.  (II.12.)  önkormányzati
rendelet módosításáról.

(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

 
                        3. Győr- Szol Alapító Okirat módosítás
                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. augusztus 7-én megtartott ülésén megtárgyalta és
elfogadta  az  Alapító  Okirat  módosításával  kapcsolatos  előterjesztést.  Az  előzőleg  megtárgyalt
módosításhoz képest a 7. pont utolsó mondatában történt változás (a csak szó beiktatásával). Az
Alapító Okirat megküldésre került. Aki elfogadja az Alapító Okirat módosítását, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5 igen szavazattal  – egyhangúlag – Győr-
Szol Alapító Okirat módosításáról az alábbi határozatot hozta:

 

46/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./ Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

 Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri
polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat  módosításának
elfogadásáról  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.



3./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosításokat  tartalmazó
Alapító Okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  valamennyi  tag
önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap.

4./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét
képező „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási
Tanács  részére  ez  a  dokumentum  akkor  kerül  majd
megküldésre,  amikor  a  Társulási  Tanács  az  Önkormányzat
fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az önkormányzat
pénzforgalmi  szolgáltatóhoz beszedési  megbízás  benyújtására
vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte.

Felelős: polgármester
Határidő:  a  Társulási  Tanács  beszedési  megbízás  benyújtására
vonatkozó határozatának az Önkormányzat általi kézhezvételétől
számított 5 munkanapon belül.

                        4. Somlói  - napok rendezvény támogatása (ajándékutalvány)
                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy 2013. szeptember 13. és 14. napon megrendezésre
kerül a Somlói- napok rendezvény. A rendezvényen sok helyi lakos is részt vesz, ahhoz hogy a
rendezvényen színvonalas műsort tudjanak adni szükség van támogatókra. Javaslom, hogy 10.000,-
Ft-tal támogassuk a Somlói-nap rendezvényét. Aki egyetért a javaslattal, az kérem szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somlói-
napok rendezvény támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

47/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  település  önkormányzatának
Képviselőtestülete  a  úgy  dönt,  hogy  a  Somlói-  napok
rendezvényt  10.000,-  Ft-tal,  azaz  Tízezer  forinttal
támogatja  ajándékutalvány  formájában.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
ajándékutalvány megvásárlására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

 



5. Vegyes ügyek

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Háziorvos

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy dr. Hámori József háziorvos felmondott. 2013.
október  31.  naptól  nem látja  el  a  településen  a  házi  orvosi  szolgáltatást.  Kérem szíveskedjen
szavazni, aki egyetért a felmondással.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  Dr.
Hámori József háziorvos felmondásáról az alábbi határozatot hozta:

48/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1.Somlójenő  Község  önkormányzat  Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy dr. Hámori József mint a Galenus
2002. Háziorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye:
8400  Ajka,  Unna  u.  2.  cg:  19-06-508948,  adószám:
21401334-1-19  )  vezető  tisztségviselője  háziorvosi
praxisjog  jogosultja,  háziorvos  felmondta  a  közte  és  az
önkormányzat között 2012. október 01. napjától kezdődő,
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete által
a  33/2012.(VIII.01.)  számú  határozattal  jóváhagyott
háziorvosi feladat-ellátási  szerződést,  valamint iskola- és
óvoda egészségügyi ellátási szerződést.

2.  A  Képviselőtestület  tudomásul  veszi,  hogy  a
szerződésben  kikötött  3  hónapos  felmondási  idő  2013.
október 31. napján jár le és ezen időponttal szűnik meg a
háziorvosi feladatellátásra kötött , valamint az iskola- és
óvoda egészségügyi ellátásra kötött szerződés is.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  Dr.  Dóczi  Marianna  házi  orvos  látná  el  a
háziorvosi ellátást.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Dr.  Dóczi  Marianna  nyugdíjas  és  helyettesítéssel  látná  el  a
háziorvosi  ellátást,  mellette  a  házi  orvosi  állás  meghirdetésre  kerülne.  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzata szakképzett asszisztenciát biztosít a háziorvos mellé.

Nemes  Ferencné  polgármester: Elmondja,  hogy  kezdeményezni  kell  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Ajkai  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézeténél  Somlóvásárhely-Somlójenő
háziorvosi körzet vonatkozásában „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó
működési engedély kiadását. Kéri, hogy aki egyetért a működési engedély kiadásával az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
működési engedély kiadásáról az alábbi határozatot hozta:

49/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat



1.                 Somlójenő Község önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somlóvásárhely-  Somlójenő
háziorvosi  körzet  ellátását  2013.  november  1-től
helyettesítéssel kívánja megoldani.

2.                 Somlójenő Község önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy eljárást kezdeményez a Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  Ajkai  Kistérségi
Népegészségügyi  Intézeténél  Somlóvásárhely-Somlójenő
háziorvosi  körzet  vonatkozásában  „az  egészségügyről”
szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  152.  §.  (1)  bekezdés  a)
pontjában  meghatározott  háziorvosi  (vegyes  körzet)
feladatok ellátására vonatkozó működési engedély kiadása,

3.                 valamint  ugyanezen  bekezdés  e)  pontjában
meghatározott  iskola,  és  óvoda  egészségügyi  feladatok
ellátására vonatkozó működési engedély kiadása iránt.
 
4.                 Somlójenő  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására  megbízási  szerződést  köt  a  GYRUS
Háziorvosi  és  Munkaegészségügyi  Bt.  (székhelye:  8409
Úrkút,  Hősök  u.  36.  cg:  19-06-501324,  adószám:
27240041-1-19) vezető tisztségviselője Dr. Dóczi Mariann
Eszter  háziorvos  személyes  közreműködésével  heti  32
órára.
Rendelési ideje:  hétfő: 9,30-12,30 Somlóvásárhely
kedd: 8,30-12,00 Somlójenő
szerda: 8,30-11,30 Somlóvásárhely
csütörtök: 8,30-12,30 Somlóvásárhely
rendelkezésre állási ideje  hétfőtől csütörtökig :8-16-ig
Az  iskola-egészségügyi  feladatokat  minden  páros  héten
szerdán  11,30-13,00-ig látja el Somlóvásárhelyen.

5.                 Somlójenő  Község  Önkormányzata  a
Somlóvásárhely-Somlójenő  háziorvosi  körzet  háziorvosi
feladatainak,  illetve  az  iskola-óvoda  egészségügyi
feladatok ellátására megbízási szerződést köt a VÁGI ÉS
TÁRSA BT.  (  székhelye:  8477  Tüskevár,  Rózsa  u.  11.,
adószám: 27258752-1-19 ) vezető tisztségviselője Dr. Vági
Andrea  háziorvos  személyes  közreműködésével  heti  8
órára.
Rendelési ideje:  péntek: 14,00-16,00 Somlóvásárhely
Rendelkezésre állási ideje péntek :8-16-ig
 
6.                 Dr.  Dóczi  Mariann  Eszter  háziorvost
távollétében Dr. Vági Andrea háziorvos, Dr. Vági Andrea
háziorvost  távollétében  Dr.  Dóczi  Mariann  Eszter
háziorvos helyettesíti a  8481 Somlóvásárhely Somlai u. 1.
szám  alatti rendelőben.
 



7.                 A Képviselőtestület  felkéri  a  polgármestert,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Kistérségi
Népegészségügyi  Intézeténél  háziorvosi  (vegyes  körzet)
körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  a  működési
engedélyt kérje meg.
 
Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester
A  határozat  végrehajtásában  való  közreműködésért  a
jegyző
Határidő: folyamatos

Adomány

Nemes  Ferencné  polgármester: Komlóska  Község  Önkormányzata  levélben  megkereste  a
Képviselőtestületet, hogy a magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének tiszteletére kápolnát
szeretnének építeni. A nemzet jelképes egyesítése céljából eddig közel 1500 település adományozott
egy marék földet és egyre több település ajánl föl egy követ a Nemzet Kápolnájához. A céljaik
megvalósításához egy marék föld küldésének támogatásáról, aki egyetért az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen szavazattal  –  egyhangúlag – a  egy
marék föld adományozásáról az alábbi határozatot hozta:

50/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  község  önkormányzatának
Képviselőtestülete  az  Életfa  Kárpát-medence  Összefogás
kezdeményezését  megismerve  úgy  határozott,  hogy  az
önkormányzat  a  Nemzeti  egység  megvalósításához  egy
marék földet adományoz.
2./ Az önkormányzat képviselő -testülete felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  egy  marék  földet  Komlóska
Község Önkormányzata címére eljuttassa.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.

Támogatási igény a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatására.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Ismerteti  a  megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  kiegészítő  támogatásáról  szóló
39/2013. (VII.31.) BM. rendeletet. Javasolja a pályázat benyújtását.

Nemes Ferencné polgármester:  Kéri, hogy aki a pályázat  benyújtásával egyetért,  kézfenntartással
jelezze.

Somlójenő Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag  – meghozta az alábbi
határozatot:

51/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat



Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  a  „  39/2013.  (VII.31.)  BM.  rendelet  a  megyei
önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi  önkormányzatok
működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  kiegészítő
támogatásáról”  szóló  rendelet  alapján  a  működőképességet
szolgáló  támogatáshoz  benyújtja  pályázatát.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.

Felelős: Nemes Ferncné polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Falunap  jól  sikerült.  A  falu  kirándulás
Vonyarcvashegyre  szintén  jól  sikerült.  A fogorvosi  ellátás  nem valósul  meg.  A Start  -  munka
program folyamatban van. A búcsúi bál is rendesen lezajlott. A focicsapat a Somlószőlősi falunapon
2.  helyezést  ért  el.  A zumbások  több  településen  is  felléptek  a  nyár  folyamán.  Felzárkóztató
tanfolyam  volt  Somlószőlős  településen,  melyen  több  személy  is  részt  vett  a  településről,
szeptember  végén  újra  indul  a  tanfolyam szőlészeti  ismeretek  vonatkozásában.  Szíjártó  Jenőné
visszafizette a köztemetés díját. Október 26- án Idősek Napja lenne, a Megyei Könyvtártól Operett
Estet adnak támogatásul. A pilis ragut kóstolták az idősek a falunapon és kérték, hogy ez legyen az
idősek napján a vacsora.

Belléncs Károly települési képviselő: Kérdezi, hogy mikor kezdődne a rendezvény?

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy 16 órakor kezdődne.

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy 17 órakor a vacsora, 50 fő részére főznének.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  minden  évben  támogattuk  a  gyermekek
tankönyvét a tankönyv árától függően maximum 15. 000,- Ft -tal. Kérem szíveskedjen szavazni, aki
egyetért a gyermekek tankönyvének támogatásával.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
gyermekek tankönyvének támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

52/2013.(IX.12.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
általános  iskolás,  középiskolás  tankönyvek
megvásárlásához  maximum  15.000,-Ft  támogatást  nyújt
gyermekenként.  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kifizetésről díjbekérő,
vagy számla ellenében.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  17.00 órakor



bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását rendelte el.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


