
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: Svh/80-5/2014.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

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

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                        8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Jelen vannak:

a.) Képviselőtestület tagjai:

                        Marton László                                     polgármester   

Bolla Barnabás                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Szabó László                                      települési képviselő

Nemes Árpádné                                  települési képviselő

b.) Távolmaradását jelezte: 

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester 

Sebestyén Géza települési képviselő

c.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Marton  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.



A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, javasolja, hogy ez első két napirendi pont
megcserélésre  kerüljön.  Kéri,  hogy  aki  a  napirendi  pontokkal  így  egyetért,  kézfenntartással
jelezze.

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Marton László polgármester

2./ Háziorvosi szerződésmódosítás
Előadó: Marton László polgármester 

3./ Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadás
Előadó: Marton László polgármester 

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Akinek van kérdése, kéri tegye fel. 

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy mit takar az óvodáztatási támogatás? 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző: Elmondja,  hogy  az  óvodáztatási  támogatás  2009.  évtől  került
bevezetésre. Elmondja, hogy az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába
járásának elősegítése. A jegyző állapítja meg a halmozottan hátrányos helyzetet, az óvoda igazolja
le a rendszeres óvodába járást. 

Marton László polgármester:Kéri, aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi átfogó értékelését a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal– egyhangúlag –  a
helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló át-
fogó értékelés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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26/2014.(V.29.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  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.)

    

2.  Háziorvosi szerződésmódosítás
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került. Elmondja, hogy Dr. Dóczi Marianna háziorvos maradna, amennyiben emelésre kerülne a
díjazása.  A kiírt  háziorvosi  pályázatra  1  fő  jelentkező  volt,  de  ő  kért  volna  szolgálati  lakást.
Maradna a doktornő a régi rend szerint még egy évig. Elmondja, hogy szerződésmódosítással lehet
csak emelni a kifizetett bért. Elmondja, hogy nem szerencsés, ha a településen nem lesz állandó
háziorvosi  rendelés.  Elmondja,  hogy  támogatja  az  előterjesztésben  foglaltak  szerinti  díjazás
kifizetését. 

Szabó László települési képviselő: Elmondja, hogy amennyiben így lehet biztosítani a háziorvosi
ellátást, akkor támogatja.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő:  Elmondja, hogy akik dolgoznak jelezték, hogy
ha  gyógyszert  szeretnének  íratni,  akkor  szabadságot  kell  kivenniük,  mert  nincsen  délutáni
rendelési időpont. Elmondja, hogy javasolná, hogy a doktornő részére ez jelzésre kerüljön, mert
ezt igényelnék. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy történt már bejelentés a rendelési időpontok miatt
is. 

Marton László polgármester: Elmondja, hogy ez megbeszélésre kerül a doktornővel. Elmondja,
hogy az  asszisztens  is  ott  van  délután,  aki  felvehetné  az  igényeket.  Kérem,  aki  elfogadja,  a
háziorvosi szerződés módosítását, az kézfenntartással szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
háziorvosi szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta:

27/2014. (V.29.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  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. 
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A megállapodás egyéb pontjai nem változnak. 

2.  Somlóvásárhely  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 módosított
megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 30.

 
3./ Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: Marton László polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A belső
ellenőrzés során feltárásra kerülnek a hivatallal kapcsolatos hiányosságok, ezeket a dolgokat kell
kijavítani. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a belső ellenőrnek is kell adnia egy iránymutatást,
hogyan kell helyesen eljárni. 

Marton László polgármester: Kérem, aki elfogadja a belső ellenőrzési összefoglalói jelentést, az
kézfenntartással szavazzon. 

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

28/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

1./  Somlóvásárhely 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
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4./ Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Polgárőr mellény

Előadó: Marton László polgármester:  Tájékoztatja  a képviselőket,  hogy a Polgárőrség nagy
erőkkel dolgozik a településen, mindent megtesznek a közbiztonság érdekében. Mivel éjszaka is
járőröznek  és  sokat  vannak  az  utakon  fontos  lenne  részükre  láthatósági  mellény,  ellátva  a
nevükkel.  Kb 7.000 Ft-ba kerül  egy db mellény.  168.339 Ft lenne a 25 db mellény.  Kérem a
képviselő-testületet, támogatni szíveskedjenek a polgárőr mellények beszerzését.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
polgárőr mellény beszerzéséről az alábbi határozatot hozta:

29/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

1./  Somlóvásárhely Község  Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Polgárőr Egyesület polgárőreinek
25 db mellényt vásárol 168.339 Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy a Hősök Napja alkalmából koszorúzás lesz-
e? 
Marton László polgármester:  Elmondja, hogy koszorúzás nem lesz. Meghívót küldtünk ki, aki
szeretne eljönni a megemlékezésre az megteheti. Az előző évben sem voltak sokan. 

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy az Idősek Napjára sem mennek
el. 

Nemes Árpádné települési  képviselő:  Elmondja,  hogy a Hősök Napjára is  egyre kevesebben
jönnek el,  egyre nehezebben őket kimozdítani. 

Marton László polgármester:  Elmondja,  hogy a  falunapra is  főként  a  főzés  miatt  jönnek el
többen. 

Cziglerné  Siket  Gabriella  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  nehéz  olyan  programokat
kitalálni, ami mindenkinek megfelel.

Marton László  polgármester:  Elmondja,  hogy a  foci  csapat  sem játszik jól,  nagyon sokszor
vereséggel zárnak, talán az utolsó helyen vannak. Ebben az évben még a támogatás meg lesz a
részére. 

Szabó  László  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  a  focisták  sem  elégedettek,  a  csapattal
kapcsolatos problémákat a focistáknak maguknak kell eldönteni.
Marton László polgármester: Elmondja, hogy a focistáknak kell meghozniuk a belső problémák
ügyében a döntésüket. 
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Nemes Árpádné települési képviselő: Kérdezi, hogy melyik napon lesz a Falunap? 

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  június  28-án  lesz  a  Falunap.  Amennyiben
valakinek lenne jó ötlete, hogy mivel mozgassuk meg a falut, az szívesen várja. 

Nemes Árpádné települési képviselő: Az idősek, akik régebben jobban összetartottak, már elég
idősek, nehezebben mozdulnak ki és sokuk beteges. 

Bolla Barnabás települési képviselő: Elmondja, hogy a fiatalok körében megjelent a drogozás a
településen.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy Sajnos  a  településen  is  megjelent  a  drog.  A
fiatalok részére biztosításra került a régi óvoda épülete, de ott is voltak problémák, hogy hangosan
szólt a zene, de mostanában nem ezek a tapasztalatok. Sárközi András és Cserháti László háza
ügyében a Pápai Építésügyi Hatóság jár el, mivel olyan állapotban van az ingatlan.

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő: Elmondja, hogy a Táncsics utcában is van egy-
két ház, amelynek a fala eléggé rossz állapotban van, épp hogy csak áll. 

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy lakossági bejelentésre kivizsgálást lehet kérni a
hatóságtól. 

Bolla Barnabás települési képviselő:  Elmondja, hogy a Táncsics utca egyik házában idegenek
járkálnak. 

Beszámoló a Szociális-kulturális-oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörében hozott
döntéseiről:

Cziglerné Siket Gabriella települési képviselő:  Elmondja, hogy 2 fő részére állapított meg a
bizottság  összesen  14.000,-  Ft  összeggel  önkormányzati  segélyt  március  hónapban,  április
hónapban nem került megállapításra önkormányzati segély a Bizottság által. 

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Marton László polgármester: Elmondja, hogy 1 fő részére 10.000,- Ft összegben állapított meg
önkormányzati segélyt gyermek születésére tekintetettel március hónapban, április hónapban 1 fő
részére  10.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  önkormányzati  segélyt  gyermek  születésére
tekintetettel, és 20.000,- Ft összegben állapított meg önkormányzati segélyt közeli hozzátartozó
eltemettetésére tekintetettel.  

Bolla Barnabás települési képviselő: Kérdezi, hogy csatorna lesz-e a településen?

Nemes Árpádné települési képviselő:  Elmondja, hogy ő devecseri munkásoktól hallotta, hogy
azt mondták, hogy lesz csatornahálózat Somlóvásárhelyen.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy nem régen egy családi házhoz kellett kimennie, és
az ott lakó azt mondta, hogy ő is úgy hallotta, hogy lesz csatorna, és szedik a díjakat. Tájékoztatta,
hogy amennyiben erre kerül sor, úgy hivatalosan is kap erről értesítést, addig ne fizessen senkinek
semmit.
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Marton László polgármester:  Elmondja, hogy szeptember körül lesznek a végleges pályázati
kiírások, és lesz olyan is amit  100%-ban támogatnának. Térségenként kerül kiírásra, a nyertes
pályázatok előnyt élveznének. Elmondja, hogy az önkormányzat nem szed erre pénzt, amennyiben
erre kerülne sor, akkor előtte lesz Falugyűlés. 

Szabó László települési képviselő: Elmondja, hogy a polgárőrök tájékoztatják a lakosságot, hogy
ne adjanak ilyen céllal senkinek sem pénzt. 

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy igen,  tájékoztatni  kell  a  lakosságot,  hogy ne
adjanak pénzt idegeneknek. Elmondja, hogy a településre nézve vízkár elhárítási tervet kell majd
készíteni. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülést 18.10 órakor
bezárta.

kmf.

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző
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