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

Szám: 229-7/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 
11-én 18.00 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
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Kapcsos Attiláné települési képviselő

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Nemes Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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A polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1.
2012.I.félévi költségvetési beszámoló Nemes Ferencné polgármester

2.
Vegyes ügyek Nemes Ferencné polgármester

3./
Zárt ülés 
Szociális ügyek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2012.I.félévi költségvetési beszámoló 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné:

A tervezettnek megfelelően alakult  a költségvetés. Nincs mozgástere az önkormányzatnak.
Meg  kell  próbálnunk  az  év  végére  egy  önhikis  pályázat  benyújtást,  hogy  hitel  nélkül
oldhassuk meg az évet. Javasolja, hogy az előterjesztéseket fogadják el.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
költségvetési beszámolóról az alábbi határozatot hozta:

34/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2012. I. félévi költségvetési beszámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a közös
fenntartású intézmények költségvetéséről az alábbi határozatot hozta:

35/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Somlóvásárhely településsel közös intézmények 2012. I. félévi
költségvetési beszámolóját elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
költségvetés módosításáról az alábbi rendelete alkotta:

7/2012(IX.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a belső
ellenőrzésről az alábbi határozatot hozta:

36/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
a Belső Ellenőrzések javaslataival egyetért a javasolja azok
végrehajtását.

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné:

A Falunapi  rendezvény jól  sikerült,  köszöni  a  képviselőtestület  tagjainak a  segítséget.  Az
augusztus 20-dikai Búcsúi bált az önkormányzat rendezte meg.
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Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy júliusban a Katasztrófavédelemmel közösen bejárták
a települést,  ellenőrizték az árkokat,  hogy vannak-e veszélyes  fák.  Veszélyes  fa  nincs,  az
árkok  rendezettek,  ez  köszönhető  a  Startmunka  programnak  is.  A hagyományos  Somlói
Napok  rendezvényhez  10  e  Ft  támogatást  kért  a  hegyközség,  javasolja  hagyják  jóvá  a
támogatást.  A Somlójenői  Focicsapat  második  helyezést  ért  el  a  rendezvényen,  a  főző
csapatunk Vörösmarti Nikolett vezetésével ezüst érmet szerzett.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
Somlói Napok támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

37/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Somlói napok rendezvényét 10 e Ft-tal támogatja.

Nemes Ferencné:

A kutyatartás szabályainak betartására felhívást küldtünk ki a lakóknak. Október 1. napjától új
háziorvosunk Dr. Hámori József lesz, aki minden kedden 8.30 órától 12.30 óráig Somlójenő
településen rendel. A Startmunka programban sikerült javítani a Somló hegyen lévő utak egy
részét,  ehhez  gépi  munkát  is  igénybe  kellett  vennünk.  A traktort  elszállíttattuk,  hogy  a
műszakija meglegyen. 905 e Ft-ot nyertünk eszközökre, amelyeket rövidesen megvehetünk. A
Zumbát  táncoló  somlójenői  lányok  nagy  sikerrel  szerepeltek  a  környező  települések
falunapjain.  Szomorú,  hogy  több  betörés  volt  a  településen  az  üres  házaknál.  A körzeti
megbízott  azt  ígérte  többet  tud  majd  a  településen  lenni  mostantól,  ez  a  rendőrségi
létszámbővítésnek köszönhető. Szeptember 6-án lezajlott a településen az idei tüdőszűrés. A
volt  Bagó  ingatlanon  150  kg  krumplit  termetek  a  közcélú  dolgozók,  amelyet  átadtunk
ingyenesen a Somlóvásárhelyen lévő óvodának.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Idősek Napja

Nemes Ferencné:

Javasolja, hogy október 20-án tartsák az idősek napját.
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A javaslattal a képviselőtestület egyetértett.

Tankönyvtámogatás

Nemes Ferencné:

Javasolja  az  előző  évekhez  hasonlóan  adjanak  támogatást  az  iskolai  tankönyvek
beszerzéséhez. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
Tankönyvtámogatásról az alábbi határozatot hozta:

38/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
a közép és főiskolás, egyetemista tankönyvek megvásárlásához 
15.000,-Ft támogatást nyújt gyermekenként.

Olimpiai részvétel segítése

Nemes Ferencné:

Két  somlójenői  gyermek  részt  vehet  a  Szerbiában  megrendezésre  kerülő  karate
világbajnokságon.  A  szülőknek  kell  a  nevezési  díjat  kifizetni.  A  Somlójenői  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  és  a  Somlójenő  Jövőjéért  Egyesület  5.000,-Ft-tal  járult  hozzá
gyermekenként a részvételhez. Javasolja az Önkormányzat is segítse a fiatalokat.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a karate
világbajnokságon résztvevők támogatásáról az alábbi határozatot hozta:
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39/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Morvai Szabolcs és Morvai Krisztina Szerbiában megrendezésre
kerülő Karate Világbajnokságon való részvételéhez 
gyermekenként 10.000,-Ft támogatást nyújt.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18.30 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: 229-7/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember
11-én 18.30 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
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Kapcsos Attiláné települési képviselő

Nemes Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Az alpolgármester  javaslatára  a képviselőtestület  az ülés napirendjét  4 igen szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1.
Zárt ülés
Szociális ügyben benyújtott kérelmek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szociális ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Átmeneti segély

Nemes Ferencné:

Két fő részére kéri, hogy adjon támogatást az önkormányzat, Károlyi Andrásnak személyes
papírjai pótlásához, és Ignácz Sándornak sok gyermeke gondozásához.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – Károlyi András átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

40/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Károlyi András somlójenői lakos részére személyes iratai 
pótlásához 10.000,-Ft átmeneti támogatást nyújt.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – Ignácz Sándor átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

41/2012(IX.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Ignácz Sándor somlójenői lakos részére gyermekei 
iskoláztatásához 10.000,-Ft átmeneti támogatást nyújt.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  az  alpolgármester  a
képviselőtestület zárt ülését 18.50 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.



-  4  -

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

