
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-8/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. augusztus 05-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

Schédl Emil települési képviselő

Kapcsos Attiláné települési képviselő

b.)Távolmaradását jelezte:

Belléncs Károly települési képviselő

   

c.)Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

 d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 4 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.
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Somlójenő  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend: Előadó:

1./ Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv  Nemes Ferencné polgármester
       véleményezése

2./ HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása  Nemes Ferencné polgármester
      
3./  Könyvtár nyitvatartásáról szóló döntés  Nemes Ferencné polgármester

4./  Vegyes ügyek  Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, és kéri, aki
elfogadja Gördülő Fejlesztési Tervet, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:

    43/2015.( VIII.05. ) Kt. sz. határozat

1.  Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint  a 11-26569-1-002-00-04 MEKH kóddal  rendelkező
28.  sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó  víziközmű-
rendszer  Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  által  elkészített  2016-2030.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet,  mellyel
egyetért.
2.  Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
felhatalmazza  a  BAKONYKARSZT  Zrt.-t,  hogy  a
véleményezés  átvételét  követően  a  Gördülő  Fejlesztési
Tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási
Hivatalhoz  nyújtsa  be  és  a  jóváhagyásra  irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. augusztus 19.
Felelős: polgármester
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2./   HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Javasolja,
hogy a legolcsóbb árajánlat kerüljön elfogadásra, így a Völgyzugoly Kft. ajánlatát fogadják el. 

Fekete  András  Gáborné  települési  képviselő: Elmondja,  hogy  egyetért  a  polgármester
javaslatával.

Nemes Ferencné polgármester:  Kéri, aki elfogadja, hogy a Völgyzugoly Kft. ajánlata kerüljön
elfogadásra, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a HÉSZ
módosítására árajánlatok elbírálásáról az alábbi határozatot hozta:

44/2015.( VIII.05. ) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy 34/2015.  (IV.30.)  kt.  sz.  határozatát
visszavonja. 
2./  Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 3 beadott árajánlat közül a Völgyzugoly
Kft. Árajánlatát fogadja el  2.571.518  Ft+ ÁFA, összesen
3.265.828 Ft összegben, amelyből 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz
összesen 63.500,- Ft-ot az önkormányzat egyéb módosítási
igények  elkészítése  miatt  saját  forrásból  kíván
kiegyenlíteni. 
3./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3./  Könyvtár nyitvatartásáról szóló döntés
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester: Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  A
jogszabály  szerinti  állami  támogatás  jogszerű  felhasználásának  feltétele,  hogy  a  települési
önkormányzat  biztosítsa  a  nyilvános  könyvtár,  könyvtári  szolgáltató  hely  és  a  közművelődési
intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján
is. Javasolja a településen a könyvtár nyitvatartásának kibővítését szombaton reggel 8-tól 9-ig a
felmerülő  igények  miatt  is.  Kéri,  aki  elfogadja  a  kibővült  nyitvatartást,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
könyvtár nyitvatartásáról az alábbi határozatot hozta:
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45/2015.( VIII.05. ) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
úgy dönt,  hogy a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL.  törvény  64.  §  (3)  bekezdése  alapján  működtetett
könyvtári,  információs  és  közösségi  hely  elnevezésű
könyvtári  szolgáltató  hely  nyitvatartását  az  alábbiak
szerint biztosítja:

                     
     Hétfő: 15.00-19.00

Kedd: 15.00-18.00
Szerda: 15.00-18.00
Csütörtök: 17.00-19.00
Péntek: 18.00-21.00
Szombat: 08.00-09.00

Felelős:    Nemes Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

                

4./Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Falugondnok 

Nemes Ferencné polgármester: Javasolja, hogy a falugondnok által vezetett tevékenységi napló
aláírásától  tekintsenek  el,  ez  a  tevékenység  jelentős  adminisztrációs  tevékenységet  jelent  a
falugondnoknak. A szolgáltatást igénybevevők is legtöbbször idős, beteg emberek, akiknek szintén
jelentős teher ez. Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
falugondnoki adminisztrációs tevékenység mentesítéséről az alábbi határozatot hozta:

46/2015.( VIII.05. ) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
dönt, hogy  a Falugondnoki  Szolgáltatás  ellátása során
eltekint  a  Falugondnok  által  vezetett  tevékenységi
naplóban  a  szolgáltatást  igénybevevők  aláírásától. A
döntést  az indokolja,  hogy  e  feladat  jelentős
adminisztrációs többlet  tevékenységet  jelent  a
falugondnok számára.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Háziorvosi ellátás

Nemes  Ferencné  polgármester:  A háziorvosi  ellátás  helyettesítéséről  Somlóvásárhely  gesztor
településnek kell  meghoznia  a  döntést.  Somlóvásárhely részéről  ez  folyamatban van.  A vegyes
háziorvosi körzet, mely Somlóvásárhely és Somlójenőre vonatkozik. Az OEP Somlóvásárhellyel,
mint  gesztorral  kötött  szerződést,  Somlójenőnek  véleményezési  joga  van,  melyet  továbbra  is
fenntart. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy Somlóvásárhely településen 2013. november 1-je
óta helyettesítéssel van megoldva a háziorvosi szolgáltatás. Somlóvásárhely a gesztor település, aki
a  Somlójenői  lakosok  egészségügyi  ellátását  is  biztosítja.  Somlóvásárhely  a  döntéshozó,
Somlójenőnek véleményezési  joga  van.  Dr.  Hámori  József  háziorvos  felmondását  követően Dr.
Dóczi Mariann és Dr. Vági Andrea látta el a háziorvosi teendőket helyettesítéssel. A két doktornő
2015. július 31-gyel felmondta a szerződést, így ellátatlan lenne a körzet. Sikerült megyegyezni
úgy, hogy október 31-ig négy orvos köztük Dr. Vági Andrea doktornő, Dr. Dóczy Mariann, Dr.
Takács Hedvig és Dr. Horváth Katalin továbbra is helyettesítéssel látná el a feladatot, egymás között
megosztva a napokat. A doktornők napi 40.000 Ft-ért vállalták el a helyettesítést, amihez még társul
az asszisztencia költsége és a rezsi költség. Ez jelentős teher az önkormányzatnak, hiszen egy év
helyettesítés  után,  ami  már  tavaly októberben  lejárt  60%-os  a  finanszírozás.   Az orvosok havi
költsége  kb.  1.200.000,-  Ft,  a  finanszírozás  kb.  900.000,-  Ft,  így nem fedezi  a  kiadásokat  kb.
200.000,-  Ft  –  300.000,-  Ft  többletköltséggel  kell  számolni.  A  fennmaradó  többletköltséget
lakosságszám arányában Somlóvásárhelynek és Somlójenőnek kell megfizetni. Talán december 31-
ig helyettesítéssel megoldható lesz, ezután akár körzethatár módosításra is sor kerülhet. Ezért is
szükséges  a háziorvosi állás ismételt meghirdetése.

Nemes Ferencné polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  a  véleményezési  joggal,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
háziorvosi ellátásról az alábbi határozatot hozta:

47/2015.( VIII.05. ) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
dönt, hogy  a  Somlóvásárhely  -  Somlójenő  vegyes
háziorvosi  körzet  ügyében  hozott  döntéseknél  a
véleményezési jogát továbbra is fenn kívánja tartani. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy az  előző hónapban 1 fő részére összesen
20.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  rendkívüli  települési  támogatást  gyermek  születésére
tekintettel, az előző hónapban 1 fő részére havonta összesen 5.000,- Ft összegben állapított meg
települési  támogatást  lakhatáshoz  kapcsolódó,  rendszeres  kiadások  viselésére  tekintettel,  1  fő
részére  összesen  5.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  rendkívüli  települési  támogatást
megélhetési gondok miatt.
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Közösséget érintő események

Nemes Ferencné polgármester:  A falunap 2015. július 11-én volt, ami jól sikerült, a falu lakóitól
pozitív  visszajelzést  kaptunk.  Megköszöni  a  képviselők  munkáját,  segítségét.  Az  út  felújítási
pályázatra  még  nem érkezett  válasz.  Az óvoda konyha  felújítása  ügyében  nemleges  a  pályázat
elbírálása. Augusztus 20-a a Somlójenői búcsú, a nagy bál augusztus 19-én lesz Balatoni Balázs
Somlószőlősi vendéglős szervezésében, az önkormányzatnak nem jár költséggel. Szükség lenne a
templom takarítására,  beszélek Farkas Károly gondnok úrral  az időpont  egyeztetésről.  Kérem a
képviselőket, hogy aktívan vegyenek részt a templom takarításában. Elromlott a fax gép, javításra
került  szervízbe,  sajnos  nem javítható,  emiatt  új  gépet  kellene  vásárolni.  A faluban  a  kamera
rendszer javítása megtörtént.  A Groupama Biztosító felé bejelentésre került,  sajnos a bejelentett
káreseményre nem áll módjukban kártérítést nyújtani, mivel hivatkoznak arra, hogy Somlójenőben
nem volt villámcsapás az adott napon az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira hivatkoznak.
Az önkormányzat a szakértői véleményét fenntartja, és a tárgyalások tovább folynak. A szennyvízre
van  pályázati  kiírás,  de  csak  2000  fő  feletti  lélekszámú  települések  pályázhatnak,  mivel
Somlóvásárhely és Somlójenő így sem éri el a megfelelő létszámot, így szóba került, hogy Tüskevár
településsel  kellene  még  társulni.  Kibővült  a  hadigondozotti  ellátásra  jogosultak  köre,  melyről
tájékoztattuk a falu lakóit, két idős nyugdíjas vette igénybe az önkormányzat segítségét.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  16:40 órakor
bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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