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

Szám: 214-1/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11-én 
18.00 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 jegyző
Dürgő Ágnes pü.főelőadó
Szlottáné Turi Edina főtanácsos

Az ülésen érdeklődő nem 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.



-  2  -

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

NAPIREND: ELŐADÓ:
1./ 
2013. évi költségvetés Nemes Ferencné polgármester

2./
Vegyes ügyek Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2013. évi költségvetés
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné:

Az ez évi költségvetésünkön segített a múlt év végi önhikis pályázat és a banki konszolidáció.
Javasolja a költségvetés tervezet elfogadását. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

1/2013.(I.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nemes Ferencné:

Ismertette  a  Tömpe  és  Társa  Könyvvizsgáló  belső  ellenőrzésről  készített  összefoglaló
jelentését.(Az összefoglaló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
összefoglaló jelentésről az alábbi határozatot hozta:

6/2013.(II.11.) Kt. számú határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Tömpe és 
Társa Könyvvizsgáló 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 
tudomásul veszi. Az abban foglaltak figyelembevételével javasolja a 
felálló új Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal által az új 
szabályzatok elkészítését, a munkafolyamatok szervezését. A szükséges 
módosítások határidejét figyelembe véve a hivatalhoz tartozó 
települések jelenlegi számát és a további négy településsel történő 
bővülést 2013. szeptember 30. napjában határozza meg a 
képviselőtestület.

Nemes Ferencné:

Jelentős változás, hogy az iskola költségvetéséhez és a közös hivatal költségvetéséhez, nem
kell külön önkormányzati támogatást adni. Javasolja, hogy fogadják el a közös intézmények
költségvetését.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozta:

7/2013.(II.11.) Kt. számú határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Közös
fenntartású intézmények 2013. évi költségvetését elfogadja. 
(A  közös  fenntartású  intézmények  költségvetése  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Ingatlan eladás

Nemes Ferencné:

Dr Várhelyi Attila ügyvéd úrral felvettük a kapcsolatot a somlójenői 179/55 hrsz-ú ingatlan
ingyenes  átadása ügyében.  A nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi  CXCVI.  törvény alapján
ingyenesen nem tudjuk az építési telket biztosítani.

A képviselőtestület egyetértett abban, hogy Czégai Béla Mihály Somlójenő, Dózsa utca 14.
szám alatti lakossal egyeztessünk, hogy milyen árat állapítsanak meg.

Körmendi ház

Nemes Ferencné:

A Körmendi ház rossz állapota miatt levelet írt a járási építéshatóságnak. A hatóság kijött
megnézte  a  házat,  de  statikus  igénybevételét  kérte,  hogy  a  kényszer  bontás  elrendelhető
legyen. A tulajdonos nem Somlójenőben lakik, megpróbáljuk elérni. A rokonainak lett szólva,
de egyenlőre ők sem tesznek semmit. Megkérjük Sebestyén Géza tervezőt adjon árajánlatot
statikai véleményhez.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

Tél búcsúztatás

Nemes Ferencné:

A gyermekek télbúcsúztatót tartottak a hétvégén, a nagyobbak pedig bált szerveztek. Mind a
két rendezvény nagyon jól sikerült.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 17.45 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester jegyző


