
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-15/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. december 02-án 
16.30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

 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:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Horváth Beáta RNÖ elnöke

 

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok h.

Szalai Zoltán r.zászlós

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő 7 fő jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  külön  köszönti  a  rendőrség  kollégáit
Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok helyettest és Szalai Zoltán r.zászlóst. 

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:



NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Közbiztonság helyzetéről tájékoztató Nemes Ferencné  
polgármester

2./ Környezetvédelmi beszámoló  Nemes Ferencné  
polgármester

3./ Vegyes ügyek Nemes Ferencné  
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Közbiztonság helyzetéről tájékoztató 

Nemes  Ferencné polgármester:  Megkéri  Gerecs  István  r.  alezredes,  devecseri  őrsparancsnok
helyettest, hogy tájékoztassa a megjelenteket a közbiztonság helyzetéről.

Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok helyettes ismerteti a közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztatóját.  (A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kéri, akinek kérdése lenne azt
tegye fel. 

Kérdés nem hangzott el. 

Nemes Ferencné polgármester: Megköszöni a részletes tájékoztatót.

2./  Környezetvédelmi beszámoló  

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a vízelvezető árkok tisztántartása megtörtént. 

Szabó Istvánné:  Elmondja,  hogy az  árok az  ingatlana  előtt  még ebben az  évben nem került
tisztításra, a vasút felé látta, hogy tisztítva lett, de attól lefele nincsen kitisztítva.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy felírásra került, és utána néz. Elmondja, hogy a
központi  szennyvíz  elvezetésére  nincsen  pályázati  lehetőség.  A településen  a  szilárd  hulladék
elhelyezésére a korábbiakhoz hasonlóan van lehetőség.

Schédl  Emil  települési  képviselő: Tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy a  hulladékudvar  2014.
december 13. naptól 2015. január 22. napig zárva tart.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a folyékony hulladék elszállítását továbbra is
Temesvári Zoltán vállalkozó végzi a településen. A falu virágoztatása megtörtént, hulladékgyűjtési
munkákat a közmunkaprogram keretében végzik el, továbbá a fűnyírást, és a parlagfű írtást is. Az
önkormányzat mindent megtesz, hogy a település élhetőbb legyen.
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3./ Vegyes ügyek 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  Tájékoztatja a megjelenteket az év közbeni eseményekről. Év
elején  az  idősek  részére  egészséges  életmód  tájékoztatást  tartott  Dukainé  Bencze  Ildikó.
Februárban téltemetés során kiszel báb készítésen és kakaó partin vehettek részt a település lakói.
Ruhabörze volt  a  településen.  A Rákóczi  utcában a  kátyúk feltöltése  megtörtént,  állagmegóvó
munkákat  végeztek  (kutak,  emlékművek  vonatkozásában).  Schnur  Károly  által  felajánlott
buszmegálló  elkészült  a  Somló  hegy  alatt.  A hegyi  utak  is  kijavításra  kerültek.  Start  munka
program keretében 2014. március 30- tól 9 hónapig  5 fő 8 órás munkában került foglalkoztatásra,
3,5  tonna  burgonya  termett  ennek  keretében,  amely  eladása  során  241.500,-  Ft  folyt  be  az
önkormányzat számlájára. Többen segítettek is, így kölcsönbe kapott ekével történt a kiszántás,
illetve társadalmi munkában a betakarítás során is volt segítség, külön köszönet érte. Május 01-től
értékteremtő start munka keretében július 31-ig parkosítás, térkő szegély lerakás, murvázás történt.
Horváth Elemérék melletti terület is kitisztításra került. A focipálya kialakítása is megtörtént. Az új
buszváró is elkészült, a régiből szertár lett, külső- belső festése megtörtént. A Somlóvásárhelyi EFI
iroda  munkatársai  szűréseket  végeztek  a  falunapon.  Március  15-éről  megemlékeztek,  majd
kirándulás  volt  a  Somlóra.  Április  20-án  locsoló  bál  volt.  Májusban anyák napja,  virágosítás,
kaszálás,  Polányi  Passión  vettek  részt.  Június  18-án  betörés  volt  a  szertárba,  emiatt  riasztó
felszerelése vált indokolttá. Június 22-én falunap volt, a rendőrök technikai bemutatót tartottak.
Júliusban Kölyök nap volt,  melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogatott  (légvárat
biztosított).  5  diák  került  foglalkoztatásra  a  nyári  munkák  keretében.  A  búcsúi  bál  is
megrendezésre került. Augusztus 20-án kenyér szentelés volt. A Somlói Tájegység Értéktár tagja
Somlójenővel  együtt  még  négy  környékbeli  település,  az  Értéktárba  bekerült  a  Szent-Ilona
kápolna, és Koledáné Magdus néni és Visiné Kati néni csipkéi, horgolásai.

Szabó Istvánné: Hol vannak tárolva ezek a munkák? 
Nemes Ferencné polgármester: A későbbiekben egy pincében kerülnének kiállításra a Somlón,
hogy a lakosság megtekinthesse, erről tájékoztatni fogja a falu lakóit. Szeptemberben megérkezett
a falubusz, a falugondnoki állásra 4 fő adta be a jelentkezését, de csak 1 fő Somlójenői lakos. A
döntés során fontosnak tartották, hogy bizalmat élvezzen a falu lakóitól, így rá esett a választás,
aki 2014. 09.09. naptól került foglalkoztatásra, és ettől kezdve működik a falugondnoki szolgálat.
Kamera szolgáltatásban nem nyert a pályázat, egyedül Devecserben nyertek csak a pályázaton.
Tankönyvvásárlást  támogatta  az  önkormányzat  az  általános  iskolások  és  középiskolások
vonatkozásában  max.  15.000,-  Ft-ig.  A  sportot  is  támogatja  az  önkormányzat,  így  Morvai
gyermekek és Berzsenyi Kevin is támogatásra került, akik jelentős sport eredményeket értek el. A
Széki  –tavon Horgász és főző versenyen vettek részt,  ahol  a  Vöröskereszt különdíjat  nyert.  A
könyvtár  egész  évben  működik,  az  internet  elérhető.  Szeptember  27-én  az  Itthon  vagy
Magyarország programsorozat került megrendezésre. Az Idősek Napja november 22-én volt, ahol
pályázat támogatásával Kovács Norbert (Cimbi) és társulata táncot adtak elő. A Bogdán pincészet
mindig  támogatja  a  rendezvényeket.  A Mikulás  est  december  4-én  kerülne  megrendezésre  a
Művelődési Házban, a csomagokat az önkormányzat vásárolja meg. Téli tűzifára is beadásra került
a pályázat, a törvény keretei szerint történik a kiosztása. Karácsonyi műsor 2014. december 22-én
16 órakor lesz, a Somlójenői gyermekek mellett Budapestről is érkeznek a műsorra. A gyermekek
december  23-án  pásztorolni  mennek,  aki  teheti  engedje  be  őket.  Szilveszteri  bál  szintén
megrendezésre kerül a fiatalok részére. Távlati tervek még a Rákóczi utca, Rózsa utca felújítása,
parkosítás, és minél több pályázati lehetőséget kihasználni. Kéri, akinek kérdése van tegye fel. 

Szabó Istvánné: Kérdezi, hogy a kamera működik-e? 
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Nemes  Ferencné  polgármester:  A  kamera  működik,  folyamatosan  készíti  a  felvételeket.
Megköszöni a részvételt, és mindenkinek Kellemes Ünnepeket kíván.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület a közmeghallgatást 17.15
órakor bezárta. 

Kmf.

  

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző

4


