
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 81/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 20-án 16.00 
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./ Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának (5. módosítás) 
jóváhagyása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



2./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó vásárlásához 
hozzájárulás kérése 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./  A  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Vegyes ügyek 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának (5. módosítás) 
jóváhagyása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondjam, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Kérem, aki elfogadja a társulási megállapodás módosítását, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának (5. módosítás) jóváhagyásáról 
az alábbi határozatot hozta:

1/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

                   
1./  Somlójenő  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

2. Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.



Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a Társulás székhelye megváltozott, eddig 8460
Devecser, Petőfi tér 1. volt, ami 8460 Devecser, Deák tér 1. lett, emiatt kellett változtatni. Kérem,
aki  egyetért  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosításával, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a  Deve-
cseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
az alábbi határozatot hozta:

  2/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  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

3. Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó vásárlásához 
hozzájárulás kérése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a devecseri háziorvosi ügyeleti autó totálkáros
lett,  lakosságszám  arányában  kérik  az  új  autóvásárlásához  a  hozzájárulást.  Elmondja,  hogy
mindenki megkapta az előterjesztést, és annak mellékletében foglalt árajánlatot. 

Schédl Emil települési képviselő:  Kérdezi, hogyan történt a baleset és teljesen javíthatatlan-e az
autó?  

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  várakozó  autóba  rohantak  bele  és  az  autó
teljesen összetört, használhatatlan lett. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy ez az autó biztosítja a környéken az ügyeletes orvos
kijutását, ezért fontos az autó megléte.  



Nemes Ferencné polgármester:  Kérem, aki elfogadja az ügyeleti autóhoz való hozzájárulást, az
kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a  Deve-
cseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó vásárlásához hozzájárulásáról
az alábbi határozatot hozta:

   

 3/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

1./ Somlójenő 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 (337 fő) hozzájárul 81.217,-
Ft összeggel.

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők             
illetménykiegészítése 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy mindenki megkapta az előterjesztést. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi
CXCIX. törvény hatálybalépésekor a köztisztviselők felsőfokú iskolai végzettség és középiskolai
végzettség  esetén  az  alapilletmény  10%-ának  megfelelő  mértékű  illetménykiegészítésre  voltak
jogosultak.  A  Képviselő-testület  a  Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselőknek 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig a felsőfokú
iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletményük 20%-ának
megfelelő  mértékű  illetménykiegészítést  állapított  meg.  Minden  évben  a  gesztor  településnek
rendeletet  kell  hoznia,  a  többi  településnek véleményeznie  kell.  2014.  január  1.  napjától  2014.
december 31. napjáig maradna a bér az előző évekhez képest. 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Javaslom,  hogy  az  előterjesztés  szerinti  illetménykiegészítés
elfogadását. Kérem, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló-
vásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
az alábbi határozatot hozta:



4/2014.(I.20.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetértési  jogát  fejezi  ki  és  javasolja
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Közös
Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
köztisztviselők  illetménykiegészítésről  szóló
önkormányzati  rendeletet  az  előterjesztésnek
megfelelően alkossa meg.

 Felelős:  polgármester

 Határidő: azonnal

5. Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  szociális  tűzifa  kiosztásra  került.  A régi
buszvárót  szeretnénk  lezárni  és  helyette  egy  újat  létrehozni,  amennyiben  megnyernénk  a
falugondnoki  buszt,  az  itt  kerülne elhelyezésre.  Elmondja,  hogy a Nyugalom Kft.  2014. január
elején 57.000,- Ft-os számlát küldött. Telefonon egyeztettem velük, hogy több riasztás is volt 2013-
ban, erről ők nem értesítettek. Kiderült, hogy nem volt jó a rendszer, miszerint értesíteniük kellett
volna, ezért az ezelőtti évi kifizetést erre az évre jóváírják és ingyen kicserélték a riasztó rendszert.
Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy ennek nyomának kellene lennie, hogy értesítés
történt-e az előző évben.
Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  régi  riasztó,  addig  szólt,  amíg  ki  nem lett
kapcsolva,  máshonnan értesítés nem volt.  Most először a rendőr kocsit  küldik ki.  A karácsonyi
műsor, és a szilveszter is jól sikerült. Köszönöm a szervezésben való részvételt. 

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.40 órakor
bezárta. 

kmf.

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


