
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-11/2014.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. szeptember 10-én
16.30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi 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 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 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:

1./  A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



2./ Beszámoló a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal első féléves költségvetéséről
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./  Beszámoló az első féléves költségvetésről
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./  Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./  Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázat
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

6./  Szavazatszámláló Bizottság tagjának és 2 póttagjainak megválasztásához 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

7./  Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja,
hogy  az  önkormányzatnak  rendeletben  kell  megállapítania  a  közterületek  elnevezését  és  a
házszámokat.  Elmondja,  hogy közterület  neve  nem tartalmazhat,  olyan  kifejezést  vagy olyan
szervezet  nevét,  amely  a  XX.  századi  önkényuralmi  politikai  rendszerre  közvetlenül  utal.
Elmondja, hogy Somlójenő településen ilyen nincsen. Elmondja, hogy a rendeletet szeptember 15-
ig kell megalkotni. Kéri, hogy akinek hozzászólása, észrevétele van, az most tegye meg. Kéri, aki
elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közte-
rületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:

5/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet

Somlójenő  Község  Önkormányzat  a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

Felelős: polgármester
Határidő:  azonnal

2./ Beszámoló a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal első féléves költségvetéséről
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy a beszámoló mindenki  részére megküldésre
került. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, az kézfenntartással szavazzon. 
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
beszámoló a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal első féléves költségvetéséről az
alábbi határozatot hozta:

44/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi első féléves költségvetési beszámolót elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

3./ Beszámoló az első féléves költségvetésről
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  beszámoló  megküldésre  került.  Kéri,  aki
elfogadja a beszámolót, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
beszámoló az első féléves költségvetésről a az alábbi határozatot hozta:

45/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a 2014. évi első féléves költségvetési beszámolót
elfogadja.
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.09.15.

4./  Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy  törvény írja elő, hogy ez a terv elkészüljön,
melyre  a  víziközmű-  szolgáltatás  hosszú  távú  biztosíthatósága  érdekében  van  szükség.  Az
üzemeltető, a Bakonykarszt Zrt. az összeállított tervet megküldte véleményezésre. Javasolja az
előterjesztésben foglaltak szerinti Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadását. Kéri,  aki  elfogadja, az
kézfenntartással szavazzon. 
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:
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46/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  határozat  melléklete  szerint  elfogadja  a
Bakonykarszt  Zrt.  által  üzemeltetett  víziközmű-
rendszerek,  a ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és
–tisztítás  vagyonelemeinek  2015-2029.  évek  közötti
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.  

Megbízza  a  Bakonykarszt  Zrt.-t  azzal,  hogy  a  gördülő
fejlesztési  tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási  Hivatalhoz  2014.  szeptember  15-ig
jóváhagyásra nyújtsa be.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
   BAKONYKARSZT  Zrt vezérigazgatója   

Határidő: 2014. szeptember 15.

5./  Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázat
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy minden évben csatlakoztunk a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez,  az  idei  évben  nem  tud  olyan  diákról,  aki  tovább  tanulna,  de  még
lehetséges. Kéri, aki egyetért a csatlakozással, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázatról az alábbi határozatot hozta:

47/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
csatlakozik  a   hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni
kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához, ennek érdekében a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról szóló  Csatlakozási
Nyilatkozatot   megküldi  a  Emberi  Erőforrás
Támogatáskezelő  1054  Budapest,  Báthory  utca  10.
postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Bursa Hungarica
Elektronikus  Pályázatkezelési  és  Együttműködési
Rendszert  (a  továbbiakban:  EPER-Bursa  rendszer)
használja a pályázatok lebonyolításához.   

A képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint  kiírja
az „A” és „B” típusú pályázatot. A pályázatok benyújtási
határideje: 2014. november 7. 
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges nyilatkozat aláírására és intézkedés megtételére.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

 Határidő:    2014. október 1.
 Felelős: Nemes Ferencné polgármester

6./  Szavazatszámláló Bizottság tagjának és 2 póttagjainak megválasztásához 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy 3 tag és 2 póttag került megválasztásra a 2014.
márciusban a választásokra, a mozgóurna lehetősége miatt mind az 5 főnek részt kell vennie az
október 12-i települési nemzetiségi képviselő választáson. Mindezek miatt plusz 2 póttagot kell
megválasztani. Az SZSZB egy tagja tájékoztatta a HVI-t,  hogy lemond az SZSZB tagságáról,
nem  vesz  részt  az  SZSZB  munkájában,  ezért  az  ő  személye  helyett  is  egy  tagot  kell  még
választani.  Javasolja az előterjesztés szerinti tag és 2 póttag elfogadását.  Kéri,  aki  egyetért,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a
Szavazatszámláló Bizottság tag és 2 póttagjainak megválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

48/2014.(IX.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község képviselő-testülete a helyi Szavazatszámláló
Bizottságba tagként Vági Lászlónét, továbbá póttagként Tudja
Mátét és Tudja Ádámot megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester előtt
történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. szeptember12.

7./  Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
 
Falugondnoki autóbusz

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy megérkezett a falugondnoki autóbusz, Lukács
Attila falugondnok felvételére kerül sor. 

Közösséget érintő programok:
Nemes Ferencné polgármester: Elmondja,  hogy a hétvégén lesz a Somlói Napok, a faluból
Ignác  Sándor  és  csapata  képviseli  a  falut,  a  hozzávalók  biztosítva  lesznek.  Elmondja,  hogy
szeptember 20-án lesz a Kistérségi horgász- és főzőverseny a Széki-tónál, amelyen részt vennénk.
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Start munkaprogram:
Nemes  Ferencné  polgármester: Elmondja,  hogy a  burgonya  szedés  elkezdődött,  melyben  a
képviselő asszonyok is részt vettek. Elmondja, hogy az eső nem kedvez most a terményeknek.
Elmondja, hogy sok a rászorult család. Elmondja, hogy a felszedett burgonya értékesítésre került,
70,- Ft/ kg áron. 

Dürgő Ágnes pü-i főelőadó: Elmondja, hogy magánszemélynek, ha nem kér számlát, akkor elég
nyugtát adni, cégeknek viszont számlával kell elszámolni. 

Nemes  Ferencné  polgármester: Elmondja,  hogy  természetesen  nyugtát  kapott  minden
magánszemély.  Elmondja,  hogy  a  későbbiekben  felszedésre  kerülő  burgonya  is  értékesítésre
kerül.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előző hónapban önkormányzati segély 1 fő
részére 5.000,- Ft, és önkormányzati segély közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintetettel 1 fő
részére 20.000,- Ft.  Elmondja, hogy sajnos volt még egy haláleset a településen, itt két kiskorú
maradt  hátra.  Elmondja,  hogy  szeretné  megköszönni  mindenkinek  a  munkáját  a  képviselő-
testületben. Elmondja, hogy egyedül lesz induló az októberi önkormányzati választáson, jó volt ez
a két év, jó volt együtt dolgozni. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 17.20 órakor
bezárta. 

Kmf.

  

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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