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

Szám: 229-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 9-én 
19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné polgármester
Belléncs Károly
Fekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Fullér János Helyi Választási Bizottság elnöke
Bendes István körjegyző

Nemes Ferencné 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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A polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1.
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
a választás eredményéről, megbízó levelek
átadása Fullér  János  Helyi  Választási  Bizottság

elnöke

2.
Polgármester, települési képviselő eskütétele

3.
Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
megbízó levelek átadása
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

Fullér János:

Tájékoztatta  a  képviselőtestület  tagjait  az  időközi  polgármester  választásról  252
választópolgárból 129 fő szavazott, 1 szavazat volt érvénytelen, a 128 érvényes szavazatból
108  Nemes Ferencnére, 20 Budai Benjáminra érkezett. A választás eredményes volt, Nemes
Ferencnét választották polgármesternek. Gratulált a polgármesternek a megválasztásához és
átadta  a  megbízólevelet.  Nemes  Ferencné  a  2010-es  választáson  képviselőnek  lett
megválasztva, polgármesterré válása miatt a képviselők sorából törölni kellett és a következő
legtöbb szavazatot kapott Belléncs Károly bekerült a képviselő testület tagjai közé. Átadta
Belléncs Károlynak a megbízó levelet.
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Nemes Ferencné:

Nagy megtiszteltetés a polgármesterré választása. Folytatni kívánja a megkezdetett munkát,
szeretne méltó utódja lenni elődjének.

2.
Polgármester, települési képviselő eskütétele

Nemes  Ferencné  polgármester  és  Belléncs  Károly  települési  képviselő  a  képviselők
jelenlétében letette esküjét.

Polgármester tiszteletdíjának megállapítása

A képviselőtestület Schédl Emil korelnök javaslatára 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
polgármester nem vett részt a szavazásban – a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
az alábbi határozatot hozta:

25/2012(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Nemes Ferencné polgármester tiszteletdíját 2012. július 1.
napjától havi bruttó 97.000,-Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a körjegyzőséget a tiszteletdíj
folyósítására.

Alpolgármester választás

Nemes Ferencné:

Javasolja,  hogy  alpolgármesternek  a  legtöbb  szavazatot  kapott  képviselőjelöltet,  Fekete
András Gábornét válassza meg a képviselőtestület.
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A képviselőtestület  titkos  szavazással  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  Fekete  András
Gábornét nem vett részt a szavazásban – az alpolgármester választásáról az alábbi határozatot
hozta (a szavazásról készült zárt ülési jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi):

26/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Fekete András Gábornét választotta alpolgármesternek. 

Alpolgármester tiszteletdíja

A képviselőtestület  Nemes  Ferencné  javaslatára  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
alpolgármester  nem  vett  részt  a  szavazásban  –  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításáról az alábbi határozatot hozta:

27/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Fekete András Gábornét alpolgármester tiszteletdíját 
2012. július 9. napjától havi bruttó 20.000,-Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a körjegyzőséget a tiszteletdíj
folyósítására.

2.
Vegyes ügyek

Rendezési terv módosítása

Nemes Ferencné:

Tájékoztatta  a  képviselőtestület  tagjait,  hogy  a  település  legnagyobb  mezőgazdasági
vállalkozója  Kises  János  beruházásait  tovább  bővíti.  A jelenlegi  rendezési  terv  gátolja  a
tervezett munkák egy részét. Indokolt lenne a tervet módosítani, hiszen munkahelyek jöhetnek
létre  a  tervezett  beruházásoknak  köszönhetően.  A tervezési  munka  költségét  a  vállalkozó
fizetné.
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A  képviselőtestület  Nemes  Ferencné  javaslatára  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –a
Rendezési Terv módosításáról az alábbi határozatot hozta:

28/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
támogatva a mezőgazdasági telephely fejlesztést – összhangban a 
hatályos településfejlesztési illetve Somló Mikrotérség fejlesztési 
koncpecióval – a településrendezési terv módosítását kezdeményezi. A 
település Önkormányzata a településrendezési terv módosításával 
kívánja megvizsgálni, hogy a tervezés alá vont területen (085/5 és 
078/4-6 hrsz-ú területeken) a tervezett mezőgazdasági telephely bővítés 
birtokközpontként beépítésre nem szánt területen, vagy beépítésre szánt
területen (különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület) valósítható
meg.
A képviselő-testület a településrendezési terv módosításával a 
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízza meg.

A  képviselőtestület  Nemes  Ferencné  javaslatára  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –a
Rendezési Terv tervezési szerződéséről az alábbi határozatot hozta:

29/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat képviselőtestülete
a Rendezési Terv  módosítására a Somlójenő Község Önkormányzata
Kises  János  fejlesztő  és  Völgyzugoly Műhely  KFt  közötti  Tervezési
Szerződést elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.
(A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Falunap

Nemes Ferencné:

Kéri a képviselőtestület segítségét a Falunap lebonyolításához. 8 csoport jelentkezett főzésre.
Külön is kell főzni, hogy mindenkit meg lehessen etetni.
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Schédl Emil:

Vállalja, hogy babos káposztát készítsen nagy üstben.

Nemes Ferencné:

A kápolna mellett  a vízvételi  lehetőség megteremtődött.  Nagy lett  az igény fenti  vízvételi
lehetőségre, még egy hordót telepíteni kell. A játszótéren a diófa száraz ágai a legmagasabban
lévők kivételével le lettek vágva. Még három ágat kell levágni. A buszmegállóban lévő gödört
murvázással kijavítjuk. A Gól Vendéglő nyitó rendezvénye jól sikerült, eddig nem volt panasz.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.50 órakor bezárta és segély kérelmek miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző

Somlójenő Községi Önkormányzat



Képviselőtestülete
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 229-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július
9-én 19.20 órai kezdettel megtartott zárt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné polgármester
Belléncs Károly
Fekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző
Fullér János HVB elnöke

Az alpolgármester választás titkos szavazással történt az SZMSZ szerint. A Képviselőtestület
a  titkos  szavazás  lebonyolításával  Belléncs  Károly,  Schédl  Emil,  és  Kapcsos  Attiláné
képviselőket  bízta  meg.  A  szavazólapra  Nemes  Ferencné  neve  került  felírásra,  mint
alpolgármester jelölt.

Érvényesen  szavazni  a  név  mellett  elhelyezett  körbe  tett  egymást  metsző  vonallal  lehet,
közölte Bendes István körjegyző.
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A képviselőtestület  technikai  szünetet  tartott,  ami  alatt  egy  urnába  dobta  be  mindenki  a
szavazólapját.

Fekete András Gáborné nem vett részt a szavazásban.

Belléncs  Károly,  Schédl  Emil,  és  Kapcsos  Attiláné  ellenőrizték  az  urnába  bedobott
szavazólapokat és kihirdették, hogy négy igen szavazattal – egyhangúlag – Fekete András
Gábornét választották alpolgármesterré.

Az  erről  szóló  26/2012.(VII.09.)  Kt.  számú  határozat  a  nyilvános  ülés  jegyzőkönyvében
szerepel.

A zárt ülést a polgármester 19.30 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző

Somlójenő Községi Önkormányzat



Képviselőtestülete
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 229-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 9-én 
19.50 órai kezdettel megtartott zárt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

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

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Nemes Ferencné 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:
1.
Zárt ülés
Szociális ügyben benyújtott kérelmek elbírálása Bendes István körjegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szociális ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Bendes István körjegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Átmeneti segély

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Visi Lászlóné átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

30/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  30/2012./VII.09./  sz.

határozatával Visi Lászlóné / sz. Somlójenő, 1938.07.02.an.: Jenei Gizella /

Somlójenő, Kossuth u.5.sz. alatti lakos részére 5.000,-Ft  azaz Ötezer forint
összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A segélyezés oka: Anyagi helyzet javítása, gyógyszerköltség támogatása.
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A határozat  egy példányával  megkeresi  körjegyzőt,  hogy a  költségvetésben
átmeneti  segélyezés  céljára  tervezett  összeg terhére  nevezett  részére  a  fenti
összegű átmeneti segély kiutalásáról gondoskodjon.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Sárközi  Georgina  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

31/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2012./VII.09./ sz. 

határozatával Sárközi Georgina / sz. Ajka, 1989.04.17.an.: Pápai Aranka 
Ilona / Somlójenő, Petőfi u.6.sz. alatti lakos átmeneti segély megállapítása 
tárgyában benyújtott kérelmét

e l u t a s í t j a.

A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó ügyfél – jogszabálysértésre való hivatkozással 
– a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszéktől 
kérheti a határozat felülvizsgálatát.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

I N D O K O L Á S

Sárközi Georgina Somlójenő, Petőfi u.6.sz. alatti lakos átmeneti segély 
megállapítását kérte.
A Képviselő-testület  nevezett átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét 
elutasította azzal, hogy szülés után nevezett részére 20.000,-Ft szülési 
támogatást fog adni.
A Képviselő-testület határozata a Somlójenő Község Önkormányzat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2009./VI.09./ Ör. sz. rendelet 
14.§.-án alapul.
A bírói út igénybevételének lehetőségét az 1990.évi LXV. tv. 11.§.(1) 
bekezdése biztosítja.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Károlyi András átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

32/2012.(VII.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  32/2012./VII.09./sz.

határozatával  Károlyi András /  sz.  Pápa,  1973.04.19.an.:  Perger  Mária  /

Somlójenő, Petőfi  u.16.sz. alatti  lakos részére 5.000,-Ft azaz Ötezer forint
összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A segélyezés oka: Személyes okmányainak elkészítéséhez hozzájárulás.

A határozat  egy példányával  megkeresi  körjegyzőt,  hogy a  költségvetésben
átmeneti  segélyezés  céljára tervezett  összeg terhére a  támogatás kiutalásáról
gondoskodjon.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.

A jogorvoslatról való tájékoztatás és az indokolás mellőzésére a közigazgatási
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.
törvény 72.§.(4)bekezdése ad lehetőséget.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület zárt ülését 20.10 órakor bezárta. 

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző


	I N D O K O L Á S

