
Somlójenő Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 229-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február
22-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Attila polgármester
Nemes Ferencné alpolgármester
Fekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Attila  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy az  ülésen  a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

NAPIREND ELŐTTI ÜGYEK:

1.
Polgármester tájékoztatója a képviselőtestület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, végzett
munkájáról Nemes Attila polgármester
2.
Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről Nemes Attila polgármester
3.
Körjegyző tájékoztatója zárt ülésen hozott 
döntésekről Bendes István körjegyző 

NAPIRENDEK:

1.
2011. évi Költségvetési rendelet módosítása Nemes Attila polgármester

2.
2012. évi Költségvetési rendelet alkotása Nemes Attila polgármester

3.
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása Nemes Attila polgármester

4.
Vegyes ügyek
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Polgármester tájékoztatója a képviselőtestület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, végzett
munkájáról
Előadó: Nemes Attila polgármester

Nemes Attila:

A Startmunka program február 1. napjával 10 fővel megindult, november 30-ig tudunk ennek
keretében  foglalkoztatni.  Kapunk  eszközre  is  támogatást,  a  legfontosabb  egy  kis  traktor
beszerzése lesz. 
Az ivóvíz pályázat elbírálás pár héten belül megtörténik, minden szükséges anyag becsatolása
megtörtént.
A szennyvízcsatorna  pályázat  előkészítése  folyamatban  van,  ehhez  még  le  kell  járnia  a
képviselőknek az egész falut.
A LEADER pályázatunkat befogadták, most van az MVH előtt.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

2.
Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előadó: Nemes Attila polgármester

Nemes Attila:

Nem kellett döntést hoznia ebben az évben.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.
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3.
Körjegyző tájékoztatója zárt ülésen hozott 
döntésekről
Előadó: Bendes István körjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2011. évi Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nemes Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

A  tavalyi  év  sokkal  jobban  sikerült,  mint  gondoltuk.  Javasolja  a  benyújtott  számok
elfogadását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

3/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításáról
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
2012. évi Költségvetési rendelet alkotása
Előadó: Nemes Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

Sajnos ebben az évben kis önhikis pályázatot kell beadnunk. Devecser is megküldte a közös
fenntartású intézmények költségvetési tervezetét. Javasolja a tervezett számokkal a rendelet
megalkotását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
Devecserrel közös fenntartású intézmények tervezett költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozta:

7/2012.(II.22.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Devecser  várossal  közösen  üzemeltetett  családsegítés  és  az
orvosi ügyelet 2012. évi költségvetés tervezetét elfogadja.
(A családsegítés  és  az  orvosi  ügyelet  költségvetés  tervezete  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előadó: Nemes Attila polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Attila:

Javasolja a módosítás elfogadását. A módosított megállapodást megküldjük, a még nem tag
önkormányzatoknak is, hogy aki akar csatlakozhasson.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somló és Vidéke Önkormányzati  Társulás Társulási Megállapodása módosításáról az alábbi
határozatot hozta:

8/2012.(II.22.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Somló
és Vidéke Önkormányzati Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosítását elfogadja.
Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(A módosított Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)

4.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Attila  polgármester

Somlójenő Jövőjéért Egyesület támogatása

Nemes Attila:

Javasolja, hogy a LEADER szervezethez befizetendő 15 e Ft tagdíj befizetését támogassa az
önkormányzat. 
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlójenő Jövőjéért Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

9/2012.(II.22.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Somlójenő Jövőjéért Egyesület részére a LEADER tagdíj 
befizetéséhez 15.000,-Ft támogatást biztosít.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18.45 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Attila Bendes István
polgármester körjegyző


