
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-6/2014.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. május 29-én 16.00
órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

 Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 Jelen vannak:

a.) Képviselőtestület tagjai:

                  Nemes Ferencné               polgármester

                 Fekete András Gáborné        alpolgármester

                 Belléncs Károly                  települési képviselő

                 Kapcsos Attiláné települési képviselő

     Schédl Emil                             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./   Díszpolgári cím adományozásáról rendelet alkotás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./  Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti



 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
3./ Háziorvosi szerződésmódosítás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.   Díszpolgári cím adományozásáról rendelet alkotás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Előző
ülésen  már  beszéltünk  a  díszpolgári  cím  adományozásáról,  Jegyző  asszony  elkészítette  a
rendelettervezetet. Kérem, aki elfogadja a rendelettervezetet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a dísz-
polgári címadományozásáról az alábbi rendeletet alkotta:

3/2014.( VI.06.) önkormányzati rendelete
„Somlójenő Díszpolgára ” cím adományozásáról.

          (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

2./  Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan ismételten elkészítésre került az
átfogó  értékelés  a  helyi  önkormányzat  2013.  évi  gyermekjóléti és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról. Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Kérem, aki elfogadja az átfogó értékelést,
az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a helyi
önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés
elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

25/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
átfogó  értékelést  a  helyi  önkormányzat  2013.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
elfogadja.



(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Háziorvosi szerződésmódosítás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy Dr. Dóczy Mariann doktornő el akart menni, szerződés
módosításra kerülne sor, mert 5.000,- Ft plusz napi díjat kér és akkor maradna még egy évig. 

Schédl  Emil  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy szükséges  az  orvos  a  településen.  Elmondja,  hogy
jelezni szeretné, hogy akkor azt kéri a doktornőtől, hogy pontosan kezdje meg a rendelési időt. Volt olyan,
hogy  a  Somlójenői  keddi  rendelési  időt  fél  10  órakor  kezdte  meg.  Elmondja,  hogy  ezt  a  napot  ne
Somlóvásárhelyen kezdje meg a doktornő, hanem Somlójenőben.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy vannak hasonló információk, jelzésre fog kerülni a doktornő
felé. Elmondja, hogy az önkormányzat a működtető a háziorvos ügyében, a doktornő nem kap kártyapénzt,
az asszisztens is az önkormányzat alkalmazásában áll.

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy az a kérése, hogy a rendelési időpontok és a előjegyzett
időpontok kerüljenek betartásra

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kérem,  aki  elfogadja  a  háziorvosi  szerződés  módosítását,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
háziorvosi szerződés módosításának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

26/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

1. Somlójenő 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. 

2. Somlójenő 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  megbízási
szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 30.

4./ Belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzés által feltárt hibák korrigálásra kerülnek,
rögzítésre került, hogy a pénzügyi- számviteli feladatellátás évről évre javult az Önkormányzatnál. Kérem,
aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

27/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

1./ Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a
belső  ellenőrzési  jelentésben  foglaltakkal  egyetért,  azt
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére
tett javaslatot jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5./Falugondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos egyéb intézkedések
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a falugondnoki  szolgáltatásnak  a  fenntartó
önkormányzat  rendeletében részletesen  meghatározott  feladatokat  kell  ellátni.  Az önkormányzat
rendeletében meghatározott módon működhet közre az étkeztetés biztosításában is. (Sztv. 60. § (4)
bek.). Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet a Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás megnevezésű szakfeladattal ki kell egészíteni. A falugondnoki szolgálat
létrehozása  miatt  a  2014.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  az  engedélyezett  létszámkeret,
illetve a kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, és a dologi
kiadások előirányzata) szükségszerű változása miatt elkerülhetetlen. Az előterjesztésben részletezett
intézkedések megtétele szükséges.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő javaslattal egyetért, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
falugondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról az alábbi határozatot hozta:



28/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  falugondnoki
munkakör betöltése érdekében  a pályázati kiírást készítse
elő.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. június 15.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
falugondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatos az egyes szociális ellátások szabályozásáról
szóló rendelet módosításáról az alábbi határozatot hozta:

29/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  felkéri  a  jegyzőt  az  egyes  szociális  ellátások
szabályozásáról  szóló  12/2013.  (XII.31.)  önkormányzati
rendelet módosítására, a rendelet falugondnoki szolgálatra
vonatkozó  rendelkezéssekkel  történő  kiegészítése
érdekében.
Felelős: jegyző

Határidő: 2014. augusztus 31.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
falugondnoki  szolgálat  létrehozásával  kapcsolatos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
módosításáról az alábbi határozatot hozta:

30/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  felkéri  a  jegyzőt  a  falugondnoki  szolgálat
létrehozása  érdekében  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  6/2010.(X.12.)  önkormányzati
rendeletének  felülvizsgálatára,  úgy,  hogy  a  kormányzati
funkciók  közé  2014.  szeptember  1.  napjával  a
Falugondnoki,  tanyagondnoki  szolgáltatás  megnevezésű
kormányzati funkció felvételét építse be.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag – a
falugondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatosan a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet
módosításáról az alábbi határozatot hozta:



31/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére kéri
fel a polgármestert a szolgálat létrehozása érdekében. Az
engedélyezett  létszámkeret,  a  kiadási  oldalon  a  kiemelt
előirányzatok (személyi juttatások, a munkaadókat terhelő
járulékok,  és  a  dologi  kiadások  előirányzata),  illetve  a
bevételi  oldalon  az  egyes  szociális  és  gyermekjóléti
feladatok támogatása előirányzat módosítása indokolt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

6./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  önkormányzati  segély
gyermek születésére tekintetettel 1 fő részére 20.000,- Ft volt. 

Megyefa

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke Lasztovicza Jenő
küldött levélben tájékoztatást, miszerint a Megyeház udvarán van egy Megyefa, ahol a települések
3/4 -ének neve már fenn van. 7.000,- Ft lenne a címer a Megyefán, hogy szerepeljen. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy egyetért, hogy legyen fenn a település címere a
Megyefán.

Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy szerinte is kerüljön fel a címer a
Megyefára.

Közösséget érintő események

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy állampolgári eskü tételre került sor Damó Géza
tett állampolgársági esküt.  Május 25- én a választás szépen lezajlott. A buszvárók elkészültek. 

Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy szép lett, jó lett. 

Nemes  Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy Spiegelberg István jelezte,  hogy a  hegyen a
1120-as úttal kellene valamit kezdeni, mivel omladozik az oldala és az autók veszélyben vannak.
Személyesen is meggyőződött arról, hogy ez tényleg így van. Amennyiben ősszel pályázat lenne,
úgy beírásra kerülne. Elmondja, hogy jövő héten Kölyök Nap lesz, a Devecseri Családsegítőből
jönnek kreatív  napot  tartani,  a  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  25.000,-  Ft-tal  támogatja,  az
Önkormányzat  részéről  pedig  50.000,-  Ft  támogatás  kifizetését  javasolja.  Kéri,  hogy  aki  a
javaslattal egyetért, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a

Kölyöknap támogatása ügyében az alábbi határozatot hozta:



 

32/2014.(V.29.) Kt. számú határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy a Kölyöknapot  50.000,- Ft-tal, azaz Ötvenezer

forinttal támogatja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  2014.  június  6-án  Nyugdíjas  Klubbal  a
Magyarpolányi  Passió  kerül  megnézésre.  Elmondja,  hogy  a  buszváró  és  tűzoltószertár
összenyitásánál  félő,  hogy beszakad  az  épület.  Elmondja,  hogy jobb  megoldás  lenne,  ha  utca
fronton legyen mind a kettő bejárat. Elmondja, hogy könnyebb is lenne a ki- és bejárás. 

Belléncs  Károly  települési  képviselő: Elmondja,  hogy  külön  bejáratú  lenne,  ez  így  jobb
megoldás, nem kell mindig kipakolni. 

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a vasajtóra 90.000,- Ft + ÁFA lenne az ajánlat,
amiért elkészítenék mindennel együtt és be is építenék. 

Fekete András Gáborné települési képviselő: Kérdezi, hogy munkadíjat is tartalmazza? 

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy benne van a munkadíj is. 

Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy akkor nem is sok az összeg.

Belléncs Károly települési képviselő:  Elmondja, hogy többen jelezték, hogy nincsen fűnyírás a
településen a házak előtt. 

Schédl Emil települési képviselő:  Elmondja, hogy  Laczi Ilonát fel kell szólítani, hogy kezdjen
valamit a sövényével, mert nem lehet közlekedni a járdán.

Kapcsos Attiláné települési képviselő: Elmondja, hogy ő is tapasztalta, hogy nem lehet használni
egyáltalán a járdát. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy a hulladékudvar felé vezető úton kellene még a
füvet levágni.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az előzőekben is megbeszélésre került, hogy a
faluban a központi helyeken történne meg a fűnyírás, mint pl. a játszótér, emlék helyek környezete.
Elmondja,  hogy a házak előtt  mindenkinek magának kell  rendben tartani  a területét.  Elmondja,
hogy a burgonya földön a munkák megfelelően zajlanak, melyet a közfoglalkoztatásban dolgozók
gondoznak. Elmondja, hogy a parkosítás is elkezdődött.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 16.50 órakor
bezárta. 

kmf.

  

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


