
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

 

Szám: 214-6/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 27-én 16.30 
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

                 Schédl Emil                             települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Horváth Beáta CKÖ elnöke

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

 

Az ülésen a lakosság részéről 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.



-  2  - 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlójenő  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  módosítása,  új  okirat
elfogadása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                              

2./ Óvodai társulási megállapodás módosítása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Belső ellenőri jelentés

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Vegyes ügyek

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

6./ Zárt ülés! (szociális ügyek)

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, új okirat elfogadása

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselőtestületet,  hogy  az  óvoda  társulási
megállapodását  felül  kell  vizsgálni.  Javasolja  az  előterjesztés  alapján  a  Somlóvásárhelyi
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításának, új okirat elfogadását.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról, új okirat elfogadásáról
az alábbi rendeletet alkotta:

 



 32/2013.(V.27.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2012.
november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
Alapító  Okirat  módosítását  2013.  augusztus  31.  napi  hatállyal
jóváhagyja.
2./ Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2012.
november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda
Alapító  Okiratának  egységes  szerkezetét  2013.  augusztus  31.  napi
hatállyal jóváhagyja.
2./A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot
módosító  okirat,  valamint  a  módosított  alapító  okirat  egységes
szerkezetben okirat aláírására.

(Az  alapító  okiratot  módosító  okirat,  valamint  a  módosított  alapító
okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyv részét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

2.

Óvodai társulási megállapodás módosítása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy 2013.  május  31-ig  kell  elfogadni  a  társulási
megállapodást.  Fenntartó  az  lehet,  aki  a  társulásban  benne  van.  A Társulási  Tanácsot  az  adott
települések polgármesterei alkotják, a könyvelési munkákat Somlóvásárhely Közös Önkormányzati
Hivatala  látja  el.  Kéri,  hogy  aki  egyetért  az  előterjesztésben  lévő  határozati  javaslattal,  az
szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az Óvodai
társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozta:

 

33/2013.(V.27.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  úgy
dönt, hogy a Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó és
Feladatellátó  Társulás  Társulási  Megállapodását  jóváhagyja,  a
társulási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal



3.

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselőtestületet,  hogy az  elmúlt  évben  már
megtárgyalásra  került,  hogy  az  egyes  kötelező  önkormányzati  feladatokat  továbbra  is  társulás
keretén belül kívánja ellátni az önkormányzat. 2013. június 30-ig ezt a feladatot a Somló-környéki
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezete  látja  el,  de  a  munkaszervezet  ezt  követően
megszűnik, és Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Feladatellátó intézménnyé alakul át,
melynek  feladata  lesz  a  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatások  általános  feladatai,  belső
ellenőrzési,  és területfejlesztési feladatok ellátása. Ezek miatt  módosul a társulási megállapodás.
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés alapján.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról az alábbi határozatot
hozta:

 

34/2013.(V.27.) Kt. sz. határozat

Somlójenő település önkormányzatának Képviselőtestülete a Somló-
környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (3.  módosított,  2013.  június
30-tól  hatályos)  társulási  megállapodását,  a  Kistérségi
Munkaszervezet megszüntető okiratát, valamint a 2013. június 30-val
megalakításra kerülő Somló-környéki Feladatellátó Intézmény alapító
okiratát  jóváhagyja,  a  társulási  megállapodás  aláírására  a
polgármestert felhatalmazza.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  ezen  döntésről  készült  kivonatot  a
társulás elnöke részére haladéktalanul küldje meg.

(A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

4. Belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  tavalyi  évről  a  belső  ellenőrzési  jelentést
megkaptuk.  Ebben  a  hiányosságokat  leírták.  A  jövőben  a  törvényességi  előírásoknak  jobban
megpróbálunk megfelelni.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő javaslattal egyetért, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső
ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot hozta:



35/2013.(V.27.) Kt. sz. határozat

1./ Somlójenő Község Önkormányzat képviselőtestülete a belső
ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére tett
javaslatot jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület vállalja, hogy 2013. szeptember 30-ig a
jogszabályoknak megfelelően készíti el a honlapját.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5.Vegyes ügyek

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Két haláleset történt a faluban Szijártó Jenő ügyében köztemetés történt, 4 havi részletben
visszafizetésre  kerül  az  összeg.  Belléncs  Károly képviselőtársunk  édesanyja  halálozott  el,
koszorút vett az önkormányzat. A településen betörés történt, a feljelentés megtörtént, de az
eltulajdonított tárgy időközben megkerült. A rendőrségre ismeretlen tettes ellen a feljelentés
elküldésre  került.  Ezt  követően  a  Művelődési  háznál  került  elhelyezésre  a  megkerült
kardántengely. A településen a kamera ügyében egyeztetés történt Harmati Róberttel, árajánlat
kérése megtörtént, ami 150.000,- Ft lenne.

Schédl Emil képviselő:

Másra is  jó lenne a kamera,  nemcsak a lopások esetén.  A kamerák felszerelésére szükség
lenne, a

meg kellene valósítani. A költségvetésünkbe beleférne.

Nemes Ferencné polgármester:

A temetőben a kápolna  állagjavítását  elvégeztük.  A holnapi  napon hozzák a  hídgyűrűket.
Gyermeknap június 15-én lesz. Erre kellene egy kis támogatás. Javaslom, hogy 50.000,- Ft-tal
támogassuk a gyermeknapot.

Horváth Beáta CKÖ elnök:

A gyermeknap támogatását esetleg fagylalt jegy biztosításával tudná segíteni a CKÖ, de ehhez
még szükség lesz egy gyűléshez.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Gyermeknap támogatása ügyében az alábbi határozatot hozta:

 

36/2013.(V.27.) Kt. számú határozat

 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Gyermeknapot
50.000,- Ft-tal, azaz Ötvenezer forinttal támogatja. A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a támogatás utalására.

Felelős: polgármester.

 Határidő: azonnal.



Nemes Ferencné polgármester:

A településen a buszöböl kialakításával kapcsolatban még folyamatban van az ügyintézés.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.00 órakor
bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását rendelte el.

 

 

 

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


