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

Szám: 214-3/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 27-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 telepüési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Nemes Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 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./ 
Vagyonrendelet felülvizsgálata Nemes Ferencné polgármester

2./
Vegyes ügyek Nemes Ferencné polgármester

3./
Zárt ülés (szociális ügyek elbírálása) Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Vagyonrendelet felülvizsgálata
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a rendelet elfogadását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
Önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendeletet alkotta:

4/2013.(IV.9.) önkormányzati rendelet

az  Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Startmunka

Nemes Ferencné polgármester:
Végre elindult a startmunka március 4-én. 10 fővel kezdtük meg a munkálatokat, akik napi 8 
órában dolgoznak, november végéig. E mellett 3 főt foglalkoztatunk napi 6 órás munkaidőben
3 hónapon keresztül.

Telekeladás

Nemes Ferencné polgármester:
Czégai  Béla  szeretne  házat  építeni  a  Rózsa  utcában,  de  még  vár  az  építési  telek
megvásárlásával.

Egyesület

Nemes Ferencné polgármester:
Az egyesület megszűntetési eljárása elindult, a szükséges dokumentumokat beadták.

Szemétgyűjtés

Nemes Ferencné polgármester:
A tavaszi nagytakarítás a Somló-hegyen megvolt, szép számban jelentek meg Somlójenőből is
az emberek szemetet szedni még a rossz idő ellenére is. Ez úton is köszönöm mindenkinek.

Bál

Nemes Ferencné polgármester:
Idén is lesz húsvéti batyus bál, szeretettel várunk mindenkit.

Kapcsos Attiláné települési képviselő:
Szednek belépőt is, amit az önkormányzat számlájára fognak befizetni.

Somló-környéki TKT tagdíja, családsegítés
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Nemes Ferencné polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a  Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
megküldte az éves tagdíjra vonatkozó hozzájárulásunkat, ami 300 ft/lakos/ év, ami összesen
99.000 Ft a 2013-as évre.



A  családsegítő  és  gyermekjóléti  feladatellátás  biztosításához  2013.  évben  772  Ft/lakos
összegben, összességében 254.760 ft-tal kell az Önkormányzatnak hozzájárulni.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
tagdíjról az alábbi határozatot hozta:

17/2013.(III.27.) Kt. számú határozat

1./Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2013.évi  tagdíját
elfogadja 99.000 Ft-ban.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tagdíj utalására.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátása hozzájárulásáról  az alábbi határozatot hozta:

18/2013.(III.27.) Kt. számú határozat

1./Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  feladatok  ellátásához  a  Somló-
környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  számlájára  utal  254.760  Ft
hozzájárulást két egyenlő részletben, 2013.03.31-ig, és 2013.06.30-ig.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hozzájárulás
utalására.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 17.20 órakor bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


