
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 81-2/2014.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 03-án 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

b.) Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

Dürgő Ágnes pü-i főelőadó

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.

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./  Somlójenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ 2013. évben az átruházott hatáskörben a szociális ellátások ügyében polgármester által 
hozott döntésekről szóló tájékoztató 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./ A  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoporthoz történő tagság fenntartása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



4./  Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Somlójenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került, ezt mindenki áttekinthette. Akinek van észrevétele, az kérem, tegye meg. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy sajnos fejlesztés nincs benne. 

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a Start munkára pályáztunk, a falugondnoki busz
pályázat még folyamatban van, arról még nincsen pozitív információ.

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy hitel sincsen benne. 

Dürgő Ágnes pénzügyi főelőadó:  Elmondja, hogy hitel felvételére szigorú engedélyezés kell, a
likvid hitel lehetséges, azzal, hogy az év végével nem lehet mínuszos az önkormányzat számlája.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kérem,  aki  elfogadja  Somlójenő  Község  Önkormányzatának
2014. évi költségvetését, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – Somlóje-
nő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotta:

                   
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Somlójenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. 2013. évben az átruházott hatáskörben a szociális ellátások ügyében polgármester által ho-
zott döntésekről szóló tájékoztató

Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy az  elmúlt  évben  5  fő  elhalálozott,  öszsesen
100.000,-  Ft  temetési  segély  került  kifizetésre.  Születési  segély  3  fő  részére  történt  összesen
60.000,- Ft összegben. A köztemetés egy volt az elmúlt évben, ennek összege 168.200,- Ft volt, az
összeg 4 részletben visszafizetésre került.  Kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a  2013.
évben az átruházott hatáskörben a szociális ellátások ügyében polgármester által hozott döntésekről
szóló tájékoztató elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:



6/2014.(II.03.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  a  2013.  évben  az  átruházott  hatáskörben  a
szociális ellátások ügyében  Nemes Ferencné polgármester
által hozott döntésekről szóló tájékoztatóját elfogadja.

3. A  Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoporthoz történő tagság fenntartása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Somló-Marcalmente-Bakonyalja  LEADER
akciócsoporthoz  tartoztunk  már  tavaly  is.  2014.  évre  szóló  tagdíj  20.000  Ft.  Javaslom,  hogy
tartozzunk továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoporthoz. Kérem, aki
elfogadja  hogy  továbbra  is  a  Somló-Marcalmente-Bakonyalja  LEADER  akciócsoporthoz
tartozzunk, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER akciócsoporthoz történő tagság fenntartásáról az alábbi határo-
zatot hozta:

   

   7/2014.(II.03.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  a  Somló-Marcalmente-Bakonyalja  LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi
u.  15.)  a  tagságát  az  Önkormányzat  fenntartja.  Az
elfogadott 2014. évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja.
A 2014-2020  közötti  LEADER  programban  a  település
közigazgatási  területével  továbbra  is  a  Somló-
Marcalmente-Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport
Közhasznú  Egyesület  illetékességi,  kedvezményezetti
területéhez kíván tartozni.  

A  tagságban  történő  képviseletre,  az  ezzel  kapcsolatos
Nyilatkozat  aláírására,  esetleges  tisztség  vállalására,
betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Buszmegálló kialakítása

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy Jankó Jenő kezdeményezte, hogy Bóbita faházat
állítsanak fel buszváróként, ez a művelet illegális lenne, ehhez nem adhatok hozzájárulást.  Ez a
saját véleményem, de szeretném, ha a jelenlévő képviselők is megadnák az állásfoglalásukat ez



ügyben. 
Schédl Emil települési képviselő:  Elmondja, hogy véleményem megegyezik, eddig sem volt ott
buszváró. 
Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy nem kell oda buszváró.
Belléncs Károly települési képviselő: Elmondja, hogy nem járul hozzá, hogy ott buszváró legyen.
Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy hivatalosan oda nincsen kiadva engedély sem,
nem is lehet oda buszvárót letenni. 

Morvai gyermekek támogatása

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Morvai  gyermekek  a  tavalyi  évben  is
támogatásban részesültek, ők karate versenyen szép eredményeket értek el és ezzel is jó hírét vitték
Somlójenőnek.  Javaslom, hogy 10.000,-Ft -10.000,-  Ft-t  támogatásban részesüljenek,  mert most
kezdődnek az országos bajnokságok, melyen szintén részt vesznek.

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

  8/2014.(II.03.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy
dönt, hogy a Morvai gyermekeket 10.000,- - 10.000,- Ft-tal
támogatja.  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a
polgármestert a támogatás utalására.

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.40 órakor
bezárta. 

kmf.

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


