
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 214-12/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21-én 
17.00 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

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

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.

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./ Szociális tűzifa rendelet
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ Falugondnoki autóbusz pályázat
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./ Falugondnoki szolgálat működési engedélye
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Falugondnoki szolgálat szakmai programja
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szociális tűzifa rendelet
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  elmondja,  hogy  a  településen  a  tűzifa  programra  a  pályázat
beadásra  került,  ennek  megfelelően  a  szociális  tűzifára  való  jogosultság  szabályairól  az
önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. A rendelet tervezetét mindenki megkapta. 

Schédl Emil települési képviselő: javasolja, hogy 1 m3 tűzifa kerüljön családonként kiosztásra, így
több család tudna részesülni a támogatásban.

Nemes Ferencné polgármester: kérem a rendelet elfogadásáról szíveskedjenek állást foglalni.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a szociális
tűzifa juttatás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:

 

11/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet

                         a szociális tűzifa juttatás szabályairól

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

2. Falugondnoki autóbusz pályázat
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési
Alapból a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján pályázat benyújtására van lehetőség a Vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások jogcím keretében falubusz beszerzésére. Az előterjesztést mindenki megkapta.



Fekete András Gáborné alpolgármester: Elmondja, hogy jó lenne a településen, ha lehetne falu-
gondnoki autóbusz és falugondnoki szolgálat. Az időseknek nagy segítség lenne. 

Nemes Ferencné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a falu-
gondnoki autóbusz pályázatról az alábbi határozatot hozta:

   69/2013.(XI.21.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt,  -
hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján- pályázatot nyújt be a
Vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető
támogatások” pályázat 1. célterületére.

Célterület  megnevezése:  Kistérségi  közlekedési  szolgáltatás
fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához.

Szolgáltatásfejlesztés  szükségességének  indoka:  a  településen
élők  életfeltételeinek  javítása,  a  közszolgáltatásokhoz  való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése,
a  település  szolgáltatási  funkcióinak  bővítése,
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

A  pályázat  keretében  beszerzendő  gépjármű  megnevezése:
Volkswagen Transporter Kombi RT BMT, 2.0CR TDI.

A  fejlesztés  összköltsége 12.663.550  Ft,  melyhez  az
önkormányzat  10.000.000 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
2.663.550 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: Azonnal

3. Falugondnoki szolgálat működési engedélye
Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előzőekben  megtárgyalt  falugondnoki
autóbusz  pályázat  miatt  a  falugondnoki  szolgálat  létrehozása  is  szükséges.  A  Falugondnoki
szolgálat  működési  engedélyeztetését  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és
Gyámhivatala  végzi  el.  A  szükséges  működési  engedélyt  a  falugondnoki  szolgáltatásra  a
jogszabályoknak  megfelelően  kell  kérelmezni.  Kérem  szíveskedjenek  dönteni  a  falugondnoki
szolgálatról.



Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a falu-
gondnoki szolgálat létrehozásáról az alábbi határozatot hozta:

   70/2013.(XI.21.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
1993. évi III: törvény 60. §. (1) bekezdés alapján Falugondnoki
szolgálatot hoz létre. 
A  falugondnoki,  illetve  tanyagondnoki  szolgáltatás  célja  az
aprófalvak és  a  külterületi  vagy egyéb belterületi,  valamint  a
tanyasi  lakott  helyek  intézményhiányából  eredő  hátrányainak
enyhítése,  az  alapvető  szükségletek  kielégítését  segítő
szolgáltatásokhoz,  közszolgáltatáshoz  valamint  egyes
alapszolgáltatásokhoz  való  hozzájutás  biztosítása,  továbbá  az
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges működési engedély
beadására.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: Azonnal

4. Falugondnoki szolgálat szakmai programja
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  falugondnoki  szolgáltatáshoz  szükséges  a
szakmai program elfogadása. A kiküldött iratanyag részletesen tartalmazta a szakmai programot. A
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük
feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SZCSM- rendelet  alapján  készült  el  a  település  falugondnoki
szolgáltatásának  szakmai  programja.  A  falugondnoki  szolgáltatás  célja  a  hátrányos  helyzetű,
szolgáltatáshiányos  kistelepülések  és  tanyák  esélyegyenlőségének  növelése,  az  ott  élők
életfeltételeinek  javítása,  a  közszolgáltatásokhoz  való  hozzájutás  és  a  szociális  alapellátások
kiépítésének  elősegítése,  a  települések  szolgáltatási  funkcióinak  bővítése,  közösségfejlesztés,
valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való
részvétel. Kérem szíveskedjenek a döntést meghozni a szakmai program elfogadásáról. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a falu-
gondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

71/2013.(XI.21.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
1993. évi III.  törvény 92/B. §. (1) bekezdés c) pontja alapján
falugondnoki szolgáltatás szakmai programját jóváhagyja.
(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



5. Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a településen a szokásoshoz hasonlóan Mikulás
csomagokat szeretnénk a gyermekek részére biztosítani.  46 db Mikulás csomagra gondoltam. A
műsor pályázat útján valósulna meg, Budapestről jönne a Mikulás. 

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  18.00 órakor
bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását rendelte el.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


