
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-16/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. december 02-án 
17.30 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

 

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./  A szociális tűzifa juttatás szabályairól rendelet
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./  Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A szociális tűzifa juttatás szabályairól rendelet
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Schédl Emil települési képviselő: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kéri,  aki  elfogadja  a  rendelet-tervezetet,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
szociális tűzifa juttatás szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:

9/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól 
 ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzeli) 

2./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.
2011.  november-december  hónapban  11  település  Pusztamiske,  Dózsa  Gy.  u.  26.  székhellyel
önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.
A  társulási  cél  megvalósításához  kapcsolódó  pályázati  kiírások  nem  jelentek  meg,  ezzel
kapcsolatos pályázat benyújtására nem került sor. A társulás tagjai tagdíjfizetési kötelezettséget
nem  teljesítettek,  a  társulás  vagyonnal  nem  rendelkezik.  A  társulás  fenntartása,  jogszerű
működésének biztosítása felesleges adminisztratív terhet jelent. Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetéséről az alábbi határozatot hozta:

72/2014. (XII.02.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  Somló és  Vidéke Önkormányzati  Társulást  Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 88.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 2014. de-
cember 31. napjával megszünteti.
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A Képviselő-testület  „az  államháztartásról”  szóló  2011.
évi  CXCV.  törvény  11.  §  (1)  és  (7)  bekezdéseiben
foglaltak  szerint  a  költségvetési  szerv  jogutód  nélküli
megszüntetéséről szóló „Megszüntető okiratot” elfogadja,
annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Somlójenő  község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a „Megszüntető
okirat”  alapján  kezdeményezze  a  Magyar
Államkincstárnál  a  költségvetési  szerv  törzskönyvi
nyilvántartásból való törlését.

A „Megszüntető okirat” ezen határozat mellékletét képezi.

Felelős:    polgármester
Határidő: folyamatos 

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Belső ellenőrzési terv 

Nemes Ferencné polgármester:  Ismerteti  a 2014. évi belső ellenőrzési jelentési  tervet,  annak
elfogadását javasolja. Kéri szíveskedjenek a döntést meghozni a belső ellenőrzési tervről készült
jelentésre vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső
ellenőrzési tervről készült jelentésről az alábbi határozatot hozta:

 73/2014.(XII.02.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési
tervét elfogadja.
(a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított határidőt meg kell hosszabbítani. Figyelemmel az eddigi előkészítő tevékenységre,
valamint a kötelező véleményeztetésre rendelkezésre álló határidőkre, javasolja, forduljanak
ismételten azzal a kéréssel a Kormányhivatalhoz, hogy a rendelet megalkotására rendelkezésre
álló  határidőt  30  nappal  meghosszabbítani  szíveskedjenek.  A  határidő  hosszabbítás  így
2014.december 14-től 2015. január 14-ig kell  kérni.  Kéri,  aki egyetért,  az kézfenntartással
szavazzon.
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Nemes Ferencné polgármester: 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:

 74/2014. (XII.02.) 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. december 14.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az előző hónapban 1 fő részére összesen
5.000,- Ft összegben állapított meg önkormányzati segélyt megélhetési gondok miatt. 

Javaslat polgármester részére jutalomra

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző: Elmondja,  hogy  2013.  március  01-től  dolgozik  együtt  a
polgármesterekkel, Nemes Ferencné polgármester asszonnyal szinte minden nap találkozik,
úgy gondolja, hogy jól végzi a munkáját és szeretné javasolni, hogy a képviselő-testület év
végi  jutalmat  állapítson  meg  a  részére.  Elmondja,  hogy lehetőség  van  6  havi  munkabért
jutalomként  megállapítani.  Úgy  gondolja,  hogy  a  polgármester  asszony  ezt  maximálisan
megérdemli. 

Kapcsos  Attiláné  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  ezt  a  képviselő-testület  is
javasolhatta volna.

Schédl  Emil  települési  képviselő:  Amennyiben  anyagilag  van  rá  lehetőség,  ő  egyetért  a
javaslattal. 

Nemes Ferencné polgármester: a 6 havi jutalmat nem fogadja el.

Schédl Emil települési képviselő: Javasolja 3 havi jutalom megállapítását.

Kapcsos Attiláné települési képviselő: Ő is javasolja a 3 havi jutalom megállapítását.

Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy ő is egyetért, jogosnak tartja a
3 havi jutalmat.  

Szlottáné Turi Edina jegyző: Kéri a képviselő-testületet, hogy hozza meg a döntését. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással –
Nemes Ferencné polgármester  2014. évi  jutalmának megállapításáról az alábbi  határozatot
hozta:
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 75/2014. (XII.02.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete,
úgy  dönt,  hogy  Nemes  Ferencné  polgármester  részére
eddigi  munkájának  elismeréséért  3  havi  tiszteletdíjnak
megfelelő összegű jutalomban, 224.400 Ft-ban részesíti.

A Képviselő-  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jutalom
számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. december 18.

Közösséget érintő események

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a Mikulás csomagot megvásárolta, az ünnepség
keretében kerülnek átadásra.  Tájékoztatja a képviselő- testületet,  hogy a fiatalok szervezésében
megrendezésre kerül a Szilveszteri bál.  Az önkormányzat 40.000,- Ft-tal  támogatná a tűzijáték
vásárlást. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy Bursa pályázat nem érkezett be, így zárt ülést
nem rendel el. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 18.15 órakor
bezárta. 

Kmf.

  

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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