
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-14/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. november 05-én 
16.00 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

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

1./  SZMSZ módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



3./ Somlóvásárhely helyi adórendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

5./ Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

6./ Somlóvásárhely-Somlójenő Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

7./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  SZMSZ módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  SZMSZ  módosításának  indokait  az
előterjesztés tartalmazza. A képviselő-testületi jegyzőkönyvek lefűzésére vonatkozó szabályozás
miatt, és a polgármester és az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos törvényi
változás miatt szükséges a módosítás. Kéri, aki elfogadja az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-
tervezetet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – SZMSZ
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

6/2014.(XI.05.) önkormányzati rendelete

Somlójenő Község Önkormányzat Szervezeti Működési
Szabályzat módosításáról

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

2./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre került, a
képviselők havi tiszteletdíja bruttó 17.000,- Ft lenne. Akinek kérdése, hozzászólása van az kéri tegye fel. 

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-  testülete  5  igen szavazattal  –  egyhangúlag  – az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotta:
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7/2014.(XI.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

3./ Somlóvásárhely helyi adórendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy az évi adó mértéke adótárgyként 12. 000 Ft.  A belterületi és
külterületi állandó lakás céljára szolgáló építmény esetében a kedvezmény évi mértéke 4000 Ft, amennyiben
az adó alanya helyi állandó lakcímet létesített további évi 6000 Ft kedvezmény illeti meg. A jogszabályban
először a kedvezmények, és ezután a mentességek kerültek rögzítésre. Az ügyfélnek kell nyilatkoznia a
kedvezményekre vonatkozóan.

Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja a rendelettervezetet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
Somlójenő helyi adórendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

8/2014.(XI.05.) önkormányzati rendelete

a Somlójenő helyi adórendelet megalkotásáról 
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

4./ Közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  tartalmazza  a  közszolgálatatás  során
Somlójenő környezetében az ajánlattevő vállalkozók ajánlatát. Temesvári Zoltán egyéni vállalkozó ajánlata
volt  a  legolcsóbb.  a  rendeletet  a  vízügyi  hatóságnak  kell  elküldeni  véleményeztetésre,  60  nap  áll
rendelkezésére a vízügyi hatóságnak, és ezután alkotható meg a rendelet. 

Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja Temesvári Zoltán egyéni vállalkozó ajánlatát, az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó közszolgáltatás  ügyében
közszolgáltatási szerződés megkötéséről az alábbi határozatot hozta:

61/2014. (XI. 05.) Kt. sz. Határozat

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Somlójenő  Község  közigazgatási  területén  a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz gyűjtésével,
szállításával és lerakásával 2024. év december 31-ig szóló
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időtartamra  Temesvári  Zoltán  egyéni  vállalkozót  bízza
meg  2.500,-  Ft/m3  +  Áfa  (azaz  Kettőezer-ötszáz  forint
+Áfa) áron.

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert  a  közszolgáltatási
szerződés aláírásával.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: 2014. december 20.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  figyelemmel  az  eddigi  előkészítő
tevékenységre,  valamint  a  kötelező  véleményeztetésre  rendelkezésre  álló  határidőkre,
javasolja, forduljanak azzal a kéréssel a Kormányhivatalhoz, hogy a rendelet megalkotására
rendelkezésre álló határidőt 30 nappal meghosszabbítani szíveskedjenek. Kéri, aki egyetért, az
kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében a
határidő meghosszabbításáról az alábbi határozatot hozta:

62/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete
azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz,  hogy a nem közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:   jegyző
Határidő: 2014. november 14.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  rendeletet  a  vízügyi  hatóságnak  kell  elküldeni
véleményeztetésre, 60 nap áll rendelkezésére a vízügyi hatóságnak, és ezután alkotható meg a rendelet. 

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy legalább évente 1 alkalommal igénybe kell venni a
szolgáltatást. Kérem, aki elfogadja a rendelettervezetet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében az
alábbi határozatot hozta:
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63/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetével egyetért.
A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-
tervezetet  kötelező  véleményeztetésre  küldje  meg  az
illetékes  környezetvédelmi  igazgatási  szervnek,  és  a
Vízügyi  Igazgatósághoz,  valamint  tájékoztatásul  a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

5./ Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. A Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézmény Fenntartó Társulás adataiban változás következett be, ezért szükséges a
megállapodás módosítása. Somlóvásárhely település tekintetében a képviselő személye változott,
polgármester  váltás  miatt,  ezért  szükséges  új  elnök  megválasztása  is.  Kéri,  aki  egyetért  a
módosítással, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosításáról az alábbi határozatot hozta:

64/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Somlóvásárhelyi  Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását
az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak  szerint
jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy  a  fenti  döntésről  értesítse  a  Somlóvásárhelyi
Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  elnökét,
valamint a Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: 1./ azonnal

     2./ folyamatos
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6./  Somlóvásárhely-Somlójenő Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a Somlóvásárhely-Somlójenő Ivóvízminőség
Javító  Önkormányzati Társulás adataiban  változás  következett  be,  ezért  szükséges  a
megállapodás  módosítása.  Somlóvásárhely  település  tekintetében  a  képviselő  személye
változott, polgármester váltás miatt, ezért szükséges új elnök megválasztása is. A Társulási
Megállapodásában  jelenleg  szakfeladati  kódok  szerepelnek,  melyeket  át  kell  sorolni
kormányzati  funkció  kódokra.  Kéri,  aki  elfogadja  aki  elfogadja  a  Somlóvásárhely-Somlójenő
Ivóvízminőség  Javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását,  az
kézfenntartással szavazzon.  

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Somlóvásárhely-Somlójenő Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról az alábbi határozatot hozta:

65/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

1./ Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a  Somlóvásárhely-Somlójenő  Ivóvízminőség  Javító
Önkormányzati Társulás  Társulási  Megállapodását  az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  fenti  döntésről  értesítse  a  Somlóvásárhely-
Somlójenő Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás
elnökét, valamint a Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: 1./ azonnal

2./ folyamatos

7./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Közmeghallgatás

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a képviselő-testület szükség
szerint, de évente a törvényben előírt legalább egy előre meghirdetett közmeghallgatást tart. Javasolja, hogy
2014.december 02. napon 16.30 órakor kerüljön rá sor. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az aláb-
bi határozatot hozta:

66/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Somlójenő településen 2014. december 02.
napon 16.30 órakor közmeghallgatást tart, melynek helye a
Kultúrház.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának

6



Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
település  lakosságát  értesítse  a  közmeghallgatás
időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Iskolai körzethatárok
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Oktatási
Főosztálya megküldte a 2014. novemberi vélemény-nyilvánításhoz tervezetét a kötelező felvétel
biztosító általános iskola körzethatárára vonatkozóan.  Kéri, aki egyetért a kötelező felvételt biztosító
iskola körzethatárának megállapításával, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az aláb-
bi határozatot hozta:

67/2014. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által készített Devecser
Járás kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárok meghatározásával egyetért. 

(A  Körzethatárok  jegyzéke  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy szeptember hónapban 2 fő részére összesen
10.000,- Ft összegben állapított meg önkormányzati segélyt megélhetési gondok miatt.

Közösségi programok

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a focipálya füvesítése elkészült, 70.000,- Ft+
Áfa volt az ára. Szociális tűzifa program keretében 36 m3. Idősek Napja november 22-én lesz,
Kovács  Norbert  lép  fel,  pályázati  pénzből  kerülnének  a  programok  megrendezésre,  melyet  a
Devecseri Könyvtár ajánlott fel, továbbá a helyi hagyományőrző csoport lép fel. Biztonsági zár a
tűzoltó  szertárra  elkészült.  Van  2  dolgozó,  akik  1-1  hónapra  kerültek  felvételre  a  közmunka
program keretében. 3-4.000 kg burgonya lett, ebből 241.000,- Ft folyt be. December 04-én lesz a
Mikulás est a gyermekeknek, amelyre az önkormányzat biztosít 50 db Mikulás csomagot, mely
pályázat útján nyert zenés interaktív előadás keretében kerülne átadásra. Egy Mikulás csomag ára
600,- Ft-ba kerül. 

Schédl Emil települési képviselő: az árkokat ki kellene tisztítani két idős néni háza előtt. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 16.45 órakor
bezárta. 

Kmf.
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                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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