
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-11/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 26-án 
17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                        8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagjai:

 

                        Marton László                                     polgármester   

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester

                        Bolla Barnabás                                   települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

           Nemes Árpádné                                   települési képviselő

Sebestyén Géza                                   települési képviselő

Szabó László                                       települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Károly Julianna Cigány Kisebbség Elnöke

c.)

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
képviselőtestület 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.



-  2  - 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Temető rendelet

Előadó: Marton László polgármester

                              

2./ Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása

Előadó: Marton László polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó: Marton László polgármester

4./ Ivóvízminőség javító társulási megállapodás

Előadó: Marton László polgármester

5./ Intézményvezetői pályázat véleményezése

Előadó: Marton László polgármester

6./ Területi védőnői működési terület meghatározása

Előadó: Marton László polgármester

7./ Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.Temető rendelet

Marton  László  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  az  elmúlt  időszakban
módosult a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete is. A temető
használatának  rendjéről  önkormányzati  rendeletben  kell  rendelkezni.  Somlóvásárhely  ugyan
rendelkezik  jelenleg  hatályos  rendelettel  a  temetőkre  és  a  temetkezésre  vonatkozóan,  de
szükségessé vált felülvizsgálni. Többek között azért is van erre szükség, mert több képviselő társam
jelezte már, hogy szabályozni kellene a temető nyitva tartást.

Bujdos Péter képviselő: Elmondja, hogy az urna használati ideje 10 év helyett nem lehetne -e több
évet megadni.



Marton László polgármester: Elmondja, hogy ha a jogszabály alapján meg lehet hosszabbítani ezt
az időt, akkor 25 évre módosítanánk ezt is. Kérem aki egyetért, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
temetőkről és a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotta:

 

6/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet

               a temetőkről és a temetkezésről  
(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

2. Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a Devecseri  Központi Háziorvosi ügyelet  2005.
augusztus 4-étől működik Devecser község gesztorságával, 29 település társulásával. A szabályozás
értelmében 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. A
tárulást  felül  kell  vizsgálni  2013.  június  30-áig.  Kéri,  a  képviselő-testület  döntését  arra
vonatkozóan, hogy továbbra is fenn kívánják-e tartani a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet
fenntató társulást,  mint jogi személyiségű társulást,  Devecser község gesztorságával.  Kérem aki
egyetért, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodásáról az alábbi határozatot hozta:

 

56/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Központi Háziorvosi
Ügyelet Társulási  Megállapodását jóváhagyja,  a társulási
megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy az önkormányzatoknak a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot 2013. július 1-ig össze kell állítaniuk ahhoz, hogy pályázatot tudjanak benyújtani. Az
elkészült  helyi  esélyegyenlőségi  program  és  a  programban  megfogalmazott  intézkedési  tervek
2013. július 01. időszaktól a hazai és uniós pályázatok elengedhetetlen feltétele az intézmények
számára.  A települési  önkormányzatok  2013.  július  1-jét  követően  a  hazai  és  európai  uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos
helyi  esélyegyenlőségi  programmal  (HEP).  Kérem  aki  elfogadja  a  helyi  esélyegyenlőségi
programot, az szavazzon.



Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
helyi esélyegyenlőségi programról az alábbi határozatot hozta:

57/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a településre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Programot és Helyi Esélyegyenlőségi Tervet megvitatta,
és elfogadta.

4. Ivóvízminőség javító társulási megállapodás

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester:  Elmondja, hogy a törvényalkotó 2013. június 30-ig ad határidőt a
jelenlegi  társulási  megállapodások  felülvizsgálatára,  esetleges  módosítására.  Somlóvásárhely  és
Somlójenő van a társulásban. Az ivóvíz minősége jó. Egy új szűrőrendszer található benne és ezen a
biológiai berendezésen megy keresztül. Aki elfogadja a társulás megállapodását, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásról az alábbi határozatot hozta:

58/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  úgy  dönt,  továbbra  is  fenn  kívánja
tartani  az  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulást
„Somlóvásárhely-Somlójenő  Ivóvízminőség-javító
Társulás”  néven,  mint  jogi  személyiségű  társulást,
Somlóvásárhely  község  gesztorságával,  ezért  az
Ivóvízminőség javító társulási megállapodását jóváhagyja.

 

2./ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására.

(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)
 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 

5. Intézményvezetői pályázat véleményezése

Előadó: Marton László polgármester

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Somlóvásárhelyi  Iskola  intézményvezetői
tisztségére  Martonné  Vathy  Hedvig  pályázott,  a  képviselőtestületnek  véleményezni  kell  az
intézményvezetői pályázatot. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Martonné Vathy Hedvig lássa el
a tisztséget, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az
intézményvezetői pályázat véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:



59/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

1./  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete  egyetért  azzal,  hogy  továbbra  is
Martonné  Vathy  Hedvig  lássa  el  a  Somlóvásárhelyi
Általános Iskola intézményvezetői tisztségét.

 

2./  Somlóvásárhely Község Önkormányzat  Képviselőtestülete
továbbá  teljes  körűen  egyetért  a  pályázó  által  benyújtott
programmal.
 

6. Területi védőnői működési terület meghatározása

Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  Járási  Népegészségügyi  Intézet  az  országos
tisztifőorvos központi utasításra – a működési engedélyek elektronikus nyilvántartásában történő
adattisztítással összefüggésben - adatszolgáltatást kért arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat az
ellátási  területről  szóló  önkormányzati  határozat  számát  küldje  meg,  mert  a  védőnői  működési
engedélyek  általában  nem tartalmazzák  a  képviselő-testületek  döntését.  Erre  vonatkozóan  nem
találtak ilyen döntést. A védőnői területhez Somlóvásárhely, Somlójenő és a Somló-hegy tartozik.
Javasolja,  hogy a  védőnői  terület  vonatkozásában  a  képviselő-testület  az  egészségügyről  szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. §. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében  hozzon határozatot arra
vonatkozóan, hogy a területi védőnői ellátás Somlóvásárhely közigazgatási területére működésileg
kiterjed, székhelye változatlanul Somlóvásárhely. Kéri a javaslat elfogadását.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
területi védőnői működési terület meghatározásáról az alábbi határozatot hozta:

60/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (2)
bekezdésében  foglalt  feladatkörében  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Védőnői  Szolgálat  működési  ellátási
területének  –  a  jelenleg  ellátott  Somlóvásárhely,
Somlójenő  és  Somló-hegy  körzetre  kiterjedően  –
Somlóvásárhely  település  közigazgatási  területét
meghatározza  és  a  körzet  székhelyének  Somlóvásárhely
települést állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

http://www.jab.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099700154TV
http://www.jab.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099700154TV


7. Vegyes ügyek

Előadó: Marton László polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal a
köztisztviselői  nap  alkalmából  2  napos  kirándulást  szervez.  A kirándulás  alkalmával  a  Hivatal
településein  dolgozó  kollégák  jobban  megismerhetik  egymást,  közvetlenebb  kapcsolatot
alakíthatnak ki, mely a munkavégzésük során is rugalmasabb munka kapcsolatot eredményezhet.
Javasolja,  hogy a kirándulást  10.000,-  Ft  összeggel  támogassa a  képviselő testület.  Kérem, aki
egyetért az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
köztisztviselői nap kirándulásának támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

61/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely település önkormányzatának Képviselőtestülete a úgy
dönt, hogy a köztisztviselői nap alkalmából a kirándulást 10.000,- Ft-
tal,  azaz  Tízezer  forinttal  támogatja.  A  Képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Marton László polgármester:  Elmondja,  hogy több település is  jelezte,  hogy nem kíván részt
venni a fogorvosi ellátás működtetésében. Javaslom, hogy a Somlóvásárhely is döntsön hasonlóan
és az erről szóló határozatot pedig vonja vissza. Kérem aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a
fogszakorvosi ellátásról az alábbi határozatot hozta:

62/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy a fogszakorvosi ellátásról szóló  30/2013.
(IV.24.) Kt. sz. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Marton László polgármester: Elmondja, hogy a falunap 2013. június 29-én kerül megrendezésre.
26 csapat  jelezte  a  részt  vételét,  és  még jelentkeztek az önkormányzatok is.  2 kg disznóhússal
támogatjuk  a  főzőket.  9  órakor  koszorúzás,  utána  mise.  4  koszorút  rendeltünk.  A környező
településeket is értesítettük a falunapról.

Nemes  Árpádné  képviselő: Elmondja,  hogy a  Faterok  is  hozzájárulhatna  a  falunaphoz,  hogy
ingyen vállalják a fellépést, hiszen helyi tagjuk is van.

Marton László polgármester: Elmondja, hogy 3 éve ingyen játszottak, jövőre megbeszéljük, hogy
vállalnák-e ingyen is.  



Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Somlói  Napok  megrendezése  a  hegy  alatti
rendezvénytéren  történik  2013.  szeptember  13-14.  A rendezvény  megrendezéséhez  pályázatot
nyújtunk be. Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz. Elmondja, hogy a tervezett fogorvosi ellátás a
körzetre vonatkozóan nem fog megvalósulni. Csögle nem költ a fogorvosi rendelőre.

Bujdos Péter képviselő elmondja, hogy nagyon jó lett volna, ha a településen lenne fogszakorvosi
ellátás.

Marton  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  óvoda  a  nyári  szünetben  2013.07.01.-
2013.08.21. napig zárva tart.

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  18.15 órakor
bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző


