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

Szám: 229-10/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december 10-
én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

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

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen 6 fő érdeklődő jelent meg.

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./ 
Közmeghallgatás Nemes Ferencné polgármester

2./
Zárt ülés 
Szociális ügyek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Közmeghallgatás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné:

Tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy 2011.  évben elnyerte  a  támogatást  az önkormányzat  a
játszótérre, amelyet 2012. évben sikerült elkészíteni. 
Most készül Somlóvásárhely településsel közös pályázaton a víztisztító berendezés cseréje,
amely 56.421 e Ft.
A szennyvíz pályázatunkat befogadták, sajnos forrás hiány miatt nem tudjuk megvalósítható
lesz-e.
A ravatalozó tetejéről három rész rézlemezt elloptak. Sikerült pótolni bádogból. 
Kátyúztattuk a Rákóczi utcát.
Áprilisban meghalt a polgármesterünk, emiatt időközi választás volt júliusban.
A Startmunka keretében 10 főt 10 hónapon át tudtunk foglakoztatni. Ezt a programot jövőre is
folytatni  szeretnénk.  Vízelvezető  árkokat  tisztítottunk  meg  és  mezőgazdasági  utakat
javítottunk. A jövő évi folytatással tovább szépül a település.
Az új falugondnokunk Lukács Attila.
A  temető  kápolnája  mellé  víztartályt  helyeztünk  el,  hogy  könnyebb  legyen  a  temető
magasabban lévő részénél a vízvételezés az öntözéshez.
Nagyon sok kulturális rendezvényt tartottunk: Március 15-i ünnepség, Anyák Napja, Hősök 
Napja, Idősek Napja, Mikulás ünnepség, lesz még karácsonyi ünnepség is.
Működik a Nyugdíjas Klub.
Zánkára kirándultunk a település lakóival.
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Pályázaton 905 e Ft értékben vásároltunk, fűnyírót, fűkaszát, motoros fűrészt.
A közmunkásokkal termelt 150 kg krumplit odaajándékoztuk az óvodának.
Búcsúi Bált szervezett a Vöröskereszt.
Somlói Napokon jól szerepeltek a fiatalok fociban és az asszonyaink a főzőversenyen.
Új  orvosunk  van  Dr.  Hámori  József.  Vannak  vele  még  súrlódások,  de  folyamatosan
egyeztetünk vele.
Új védőnőnk van Orcsik Viktória.
Részt  vettünk  a  Somló  környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  horgászversenyén,  ahol
3.helyezést sikerült elérni.
Morvai  Szabolcs  és  Morvai  Krisztina  karate  világbajnokságon  vett  részt  Szerbiában,
amelyhez az Önkormányzatunk is adott nekik támogatást. Morvai Szabolcs 5. helyezést ért el.
Belléncs Dávid Noszlopon mesemondó versenyen lett 3. helyezett.
Gratulálunk a sikerekhez.
Három somlójenői fiatal dolgozik Somlóvásárhelyen az iskolában és a hivatalban.
Támogattuk a Cholnoky kórházat életmentő készülék beszerzésében 25 e Ft-tal.
Sajnos több  betörés is volt a faluban. Kéri, hogy minden idegenre figyeljenek. Ha valami
szokatlant észlelnek azonnal jelezzék a rendőrség felé.
Támogatták az általános iskolások tankönyv vásárlását 100%-kal, a közép iskolásokét pedig
15 e Ft-tal.
Az Önkormányzat a kutyák chippel való beültetéséhez 1.000,-Ft támogatást nyújt kutyánként.
Közös  Önkormányzati  Hivatalunk  lesz  2013-tól  Somlóvásárhely,  Borszörcsök,  Doba,
Kisszőlős, Oroszi, Somlójenő és Somlószőlős településekkel.
Pályázatok függvényében szeretnénk kialakítani  focipályát,  parkosítani  a  játszótér  melletti
területet.
Spóroltunk  a  kultúrház  fűtésével.  Összenyitottuk  a  hivatali  és  könyvtári  részt,  hogy  ott
számítógépezhessenek a gyermekek.

Farkas Károly:

Mi lesz  azokkal,  akik  nem oltatják  be  a  kutyájukat?  Nagyon  rossz  az  út  Somlójenő  és
Somlóvásárhely között. Jó lenne az út szélén az útpadkát letolatni, hogy a víz könnyebben
lefolyjon.

Nemes Ferencné:

Anyagi lehetőségeink  függvényében tudunk sajnos csak utat javítani. Megpróbáljuk majd 
Start munkában a padkát javítani.
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Schédl Emil:

Kéri  a  lakosokat,  hogy használják  ki  az  önkormányzat  traktorát.  A felesleges  hulladékot
vigyék ki a hulladékudvarba. 

Jankó Jenő:

Sajnálja,  hogy  kevés  helyi  lakos  jött  el.  Mindenkinek  érdeke,  hogy  megbeszéljék  a
lehetőségeket.
Nagyon szép lett a játszótér, ehhez gratulál az önkormányzatnak. Jó lenne oda egy illemhelyet
is építeni.
A Somló hegyen folytatni kell az utak javítását. Javasolja, hogy az utak közepét tisztítsák
meg, akkor az esővíz nem mossa el szőlők földjét.
A Dózsa utca végére jó lenne buszmegállót építeni.
A 60 éven felüliek részére el kellene törölni a kommunális adót, és ingyen kellene elvitetni a
szemetüket. 
Neki például nem keletkezik szemete mégis kell készenléti díjat fizetnie.

Schédl Emil:

A készenléti díj fejében mindenki használhatja a hulladékgyűjtő szigetet és a hulladékudvart.

Nemes Ferencné:

A Somló hegyi utak további javítása szerepel a Startmunka programban.

Hegyi Ferencné:

Miért  kell  neki  gyógyszer  íratásért  átmennie  Somlóvásárhelyre?  Ő  inzulint  használ,  ha
elfogyott, volt hogy úgy kapott időpontot, hogy Somlóvásárhelyre kellett utaznia.

Nemes Ferencné:

Minden kedden van rendelés Somlójenőben. Ha valakinek a gyógyszer úgy jár le, hogy nem
ér rá keddig a gyógyszer felírása akkor kell Somlóvásárhelyre átmenni.
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Nemes Ferencné:

Czégai Béla szeretne házat építeni a Rózsa utcában, ehhez szeretne telket kapni.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a telek
biztosításáról az alábbi határozatot hozta:

65/2012.(XII.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Czégai
Béla Mihály Somlójenő, Dózsa utca 14. szám alatti lakos részére
ingyenesen  biztosítja  a  somlójenői  179/55  hrsz-ú  ingatlant,
azzal, hogy az építési telket 4 éven belül be kell építenie.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
szerződések megkötésére.

Nemes Ferencné:

A könyvtár üzemeltetésében változás lesz 2013-tól. Devecser helyett a Megyei Könyvtár lesz
a  fő  szolgáltató.  Ismertette  az  erről  szóló  megállapodást,  javasolta  fogadja  el  a
képviselőtestület.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
könyvtárellátási megállapodásról az alábbi határozatot hozta:

66/2012.(XII.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Megállapodást  a  könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtásáról  és
igénybevételéről jóváhagyja.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására.
(A Megállapodás a könyvtárellátási  szolgáltatás nyújtásáról  sé
igénybevételéről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Nemes Ferencné:

Ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás levelét. 2013.
január végéig kell erről döntést hozni. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a Győr
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  nonprofit  kft.  alapításáról  az
alábbi határozatot hozta:

67/2012.(XII.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza
a  polgármestert,  hogy  egyeztessen  a  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  más
önkormányzataival, hogy 2013. január végéig döntést tudjanak
hozni  egy  nonprofit  kft.  megalapításáról  a  hulladékkezelés
érdekében

  

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18.40 órakor bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző



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

Szám: 229-10/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december
10-én 18.40 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 települési képviselő
Kapcsos Attiláné települési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

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.



-  2  -

Az  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 Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Átmeneti segély

Nemes Ferencné:

Egy fő kért átmeneti segélyt. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Károly Imre átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

68/2012(XII.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Károly  Imre  /sz.
1959.03.29.an.: Imrő Vilma / Somlójenő, Petőfi u. 22.sz. alatti lakos részére

3.000,-Ft  azaz Háromezer forint összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A segélyezés oka: Anyagi helyzet javítása.
A határozat  egy példányával  megkeresi  körjegyzőt,  hogy a  költségvetésben
átmeneti  segélyezés  céljára  tervezett  összeg terhére  nevezett  részére  a  fenti
összegű átmeneti segély kiutalásáról gondoskodjon.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

Nemes Ferencné:

Javasolja, hogy Lukács Attilának adjanak egyszeri átmeneti segélyt. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Lukács Attila átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

69/2012(XII.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat  Képviselőtestülete  Lukács Attila /  sz.
Ajka, 1981.10.14.an.: Jenei Julianna / Somlójenő, Petőfi u. 20.sz. alatti lakos

részére 20.000,-Ft  azaz Húszezer forint összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A segélyezés oka: Anyagi helyzet javítása.

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 bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

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

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző


