
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 214-11/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 30-én 16.00
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

                 Schédl Emil                             települési képviselő

     Kapcsos Attiláné települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.)

Meghívottak:

Dürgő Ágnes pü-i főelőadó

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről 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.

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

Somlójenő  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:



 

NAPIRENDEK:

1./ A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ Temetőrendelet 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./ Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló

Nemes Ferencné polgármester:  A 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámolót mindenki
megkapta. Akinek kérdése van a költségvetéssel kapcsolatosan, az kérem szíveskedjen megtenni. 

Schédl Emil települési képviselő: Van itt egyéb építmény, ami 3 millió forint értékű. Milyen egyéb
építményt vettünk?  

Dürgő Ágnes pü-i főelőadó: Tájékoztatja, hogy ez a játszótér költsége volt. 

Nemes Ferencné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2013.
évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   66/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a
2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámolót elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. Temetőrendelet

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.  törvény
kimondja, hogy nem az önkormányzat tulajdonában lévő temető, amelyre vonatkozóan az önkor-
mányzat megállapodást köt az egyházzal, az köztemetőnek minősül ezáltal az önkormányzat meg



tudja alkotni a rendeletét, melyben rendelkezik a részletes szabályokról. Az egyházzal a megállapo-
dás megkötésre került, amely alapján a képviselő testület meg tudja alkotni a szükség rendeletét. 

Schédl Emil települési képviselő: Kérdezi, hogy be kell-e keríteni a temetőt?

Belléncs Károly települési képviselő:  Ott van a park, szépen rendezett. Szerintem majd erre ké-
sőbb kerüljön sor. 

Nemes Ferencné polgármester: Igen, ez bent van a rendeletben, majd idővel meg tudjuk oldani
ezt is. A sírgondozás is benne van, a rendeletet úgy is ki kell hirdetnünk. Kérem, aki egyetért az
szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
temetőkről és a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotta:

 

9/2013. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

a temetőkről és a temetkezésről 

(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

 
3. Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a rendelet kiterjed minden államháztartáson
kívüli  pénzeszköz átadására,  illetve  átvételre,  a  rendeletben  meghatározott  kivételekkel.  A
rendelettervezetet  mindenki  részére  megküldésre  került.  Az  államháztartáson  kívüli  forrás
átadásáról  és  átvételéről  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotását  magasabb  szintű
jogszabálynak való megfelelés indokolja és kötelezővé teszi. Aki egyetért, az kérem szavazzon.
 
Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről az alábbi rendeletet alkotta:

 

10/2013. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

                         az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)



4. Vegyes ügyek

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy szokásosan ebben az évben is közmeghallgatást
kell tartani. A közmeghallgatást 2013. november 25- én 17 órakor tartanánk meg. Kérem, aki egyet-
ért a közmeghallgatás időpontjával, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közmeg-
hallgatásról az alábbi határozatot hozta:

   67/2013.(X.30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  úgy
dönt, hogy Somlójenő településen 2013. november 25. napon 17
órakor  közmeghallgatást  tart,  melynek  helye  a  Kultúrház.
Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert, hogy a település lakosságát értesítse a
közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Elmondja, hogy tájékozatom a képviselő-testületet, hogy Kistérségi horgászverseny volt 2013. ok-
tóber 19-én a Széki- tavon 2. helyezést értünk el. Október 26- án volt az idősek napja, jól sikerült.
November 01- től új orvos van Dr. Dóczi Marianna személyében. A Belügyminiszter rendőrségi
konzultációs fórumot rendelt el, erre 2013. november 7-én kerül sor. Kreatív nap volt november 2-
án, ami nagyon jól sikerült. Tanfolyamok indulnak a munkanélküliek részére, motorfűrész kezelő
Pápán és asztalosipari szerelő, illetve 4 hónapos kompetencia program lesz Somlószőlősön és Deve-
cserben 7. -8. osztályos felzárkóztató program.  

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.30 órakor
bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását rendelte el.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


