
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-10/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. október 29-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

Kapcsos Attiláné települési képviselő

Belléncs Károly 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



Napirend: Előadó:

1./ Szociális tüzelőanyag rendelet Nemes Ferencné polgármester
     
2./ Partnerségi egyeztetés megállapítása  Nemes Ferencné polgármester
     
3./ Általános Iskola körzethatár véleményezése  Nemes Ferencné polgármester
   
4./  Somló és Környéke Borút Egyesület támogatás  Nemes Ferencné polgármester
     
5./ Vegyes ügyek  Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   Szociális tüzelőanyag rendelet
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Az
önkormányzat  118  mázsa  barnakőszenet  nyert  szociális  tüzelőanyagra,  melyet  kioszthat  a
rászorulók között. Az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. A rendelettervezet elkészült, mely
taglalja a feltételeket.  Kéri, aki elfogadja a rendelettervezetet, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
szociális tüzelőanyag rendeletről az alábbi rendeletet alkotta:

         
14/2015. (X.29.)önkormányzati rendelete

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 

 
 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./  Partnerségi egyeztetés megállapítása 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. A 8-as főút
vonatkozásában a településrendezési eszközök készítése, módosítása,  vagy felülvizsgálata során
biztosítja  a  teljes  körű  nyilvánosságot.  Az  önkormányzat  határozza  meg  az  egyeztetésben
résztvevők, partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit. Az önkormányzat partnernek kívánja
bevonni a lakosságot. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
partnerségi egyeztetés megállapításáról az alábbi határozatot hozta:
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                56/2015.( X.29. ) Kt. sz. Határozat

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökrõl,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekrõl  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.
rendelete felhatalmazást ad az Önkormányzatnak, hogy a
településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési stratégia, valamint a településrendezési
eszközök  készítése,  módosítása,   vagy  felülvizsgálata
során megállapítsa a teljes körű nyilvánosság biztosítását.

1. Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  partnerek)
tájékoztatásának módját és eszközeit,

a. A  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált
településfejlesztési  stratégia,  valamint  a  településrendezési
eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata során az
Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: 

I. Lakosság
b. A tájékoztatás módja és eszközei: 

I. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon 
1. az Önkormányzat hirdetőtábláján
2. a település honlapján

2. A  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,  nyilvántartásának
módja:

a. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket
az Önkormányzat az előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig
várja írásbeli formában a székhelyére. Amennyiben a kiemelt
partner  a  megállapított  határidőn  belül  véleményt  ad,
észrevételt  tesz  vagy  nyilatkozik  arról,  hogy  az  eljárásban
részt kíván venni, úgy az eljárás későbbi szakaszaiban is meg
kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától függetlenül – a többi
partnertől  eltérően  -  a  helyben  szokásos  módon  minden
tervezési fázisba be kell vonni.

b. A javaslatokat,  s  véleményeket  a  helyben  szokásos  módon
iktatni kell (az elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés során
az  Önkormányzat   -  a  megbízott  tervező  véleményének
figyelembe vételével  -  értékel,  s  az Önkormányzat  illetékes
bizottsága,  vagy  a  képviselőtestület  döntése  alapján  vesz
figyelembe a tervezés során.

c. Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot és a
kiemelt partnereket előzetesen nem kell megkeresni. 

d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a – teljes és
egyszerűsített eljárás esetében – a véleményezési szakaszban
az Önkormányzat a kiemelt partnereket – az államigazgatási
szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton vagy postai úton
értesíti,  hogy  tegyék  meg  véleményüket.  A  lakosság  az
Önkormányzat  honlapján,  hirdetőtábláján kerül  kiértesítésre.
A  véleményezésre  rendelkezésre  álló  idő  megegyezik  az
államigazgatási szervek számára jogszabályban meghatározott
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véleményezési idővel. 
e. Tárgyalásos  eljárás  esetében  az  egyeztetési  eljárás

megkezdését  megelőzően  kell  a  partnerségi  egyeztetést
lefolytatni.  A  lakosság  az  Önkormányzat  honlapján,
hirdetőtábláján  kerül  kiértesítésre.   Tárgyalásos  eljárás
esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap.

f. A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják:
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy

II. a település honlapján
g. A  vélemény  kifogást  emelő  megállapításait  jogszabályi

hivatkozással  vagy  részletes  szakmai  indoklással  vagy
közösségi érdekkel kell igazolni.

3. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés keretében határidőn belül
beérkezett  véleményeket  értékeli,  s  amennyiben  az  lehetséges,  a
tervbe beépíti. 

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a. Az  önkormányzat  a  közösségi  érdekekre  figyelemmel  –  a
joszabályban  meghatározott  egyeztetésen  túl  –  további
egyeztetést  kezdeményezhet  a  partnerekkel  a  vélemények
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
1.meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

c. A  véleményezést  követően  a  partnerek  el  nem  fogadott
javaslatait,  véleményeit  képviselő-testület tárgyalja,  amelyek
elfogadásáról  vagy  el  nem  fogadásáról  a  képviselő-testület
dönt, a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le.

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági
közzétételt az Önkormányzat biztosítja 

a. az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy
b. a település honlapján

az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az
Önkormányzat értesítést küld a partnereknek.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

3./   Általános Iskola körzethatár véleményezése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Továbbra is
a Széchenyi István Általános Iskolának kell biztosítani a kötelező felvételt a Somlójenői gyermekek
számára. Akinek kérdése van, kéri tegye fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Nemes  Ferencné  polgármester: Kéri,  aki  elfogadja  körzethatár  határozati  javaslatát,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
Általános Iskola körzethatár véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:

57/2015.( X.29. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  önkormányzat  Képviselő-testülete  a
nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1)  bekezdése  alapján  a
Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Oktatási  és  Hatósági
Osztálya  által  megállapított  kötelező  felvételt  biztosító
általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározásával
egyetért.
Az EMMI rendelet fenti szakaszá nak előírása értelmében
Somlójenőn  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel  rendelkező,  halmozottan  hátrányos  helyzetű
általános  iskolába  járó  gyermekek  létszáma  9  fő,  akik
közül 6 fő a Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános
Iskola tanulója.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.

4./  Somló és Környéke Borút Egyesület támogatás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került.  A Somló
és  Környéke  Borút  Egyesület 2015.  június  1-jén  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  az
önkormányzathoz, melyben lakosonként 100,- Ft-os azaz 33.000 Ft-os támogatást kért a juhfark-
nyár  című programfüzet  elkészítéséhez.  A programfüzet  a  turizmust  hivatott  erősíteni  a faluban
azáltal,  hogy  egyre  szélesebb  körben  jut  el  az  információ  a  településünkön  és  a  környéken
megrendezésre kerülő programokról. 

Belléncs  Károly  települési  képviselő:  Fontosnak  tartja,  hogy a  lakosság  értesüljön,  ezekről  a
kultúrális programokról. 

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Somló
és Környéke Borút Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:
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58/2015.( X.29. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  település  önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Somló  és  Környéke  Borút
Egyesületet 33.000,-  Ft-tal,  azaz  Harmincháromezer
forinttal  támogatja  a  juhfark-nyár  című  programfüzet
elkészítése  érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza
a  polgármestert  támogatási  szerződés  megkötésére,  és  a
támogatás utalására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

5./  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki részére megküldésre
került.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Tájékoztatja a képviselő – testületet, hogy a szociális ellátásokról
szóló  törvény  változik,  ezzel  jelentős  változások  lesznek  2016.  január  01.  naptól  a  szociális
ellátásokban, így különösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásában. Jelenleg társulás
keretében történik az ellátása a feladatnak. A jövőben Családsegítő és Gyermekjóléti Központot kell
létrehozni a járásszékhely településnek. Család és gyermekjóléti szolgálatot kell létrehozni a közös
hivatal székhely településének, vagy társulásban is elláttathatja ezt a feladatot. Az ellátáshoz való
hozzájutás szervezési és közvetítési kötelezettsége lesz a közös önkormányzati hivatalt fenntartó,
nem székhely önkormányzatoknak.

Nemes Ferencné polgármester:   Kéri,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  az  kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásáról az alábbi határozatot hozta:

           59/2015.( X.29. ) Kt. sz. Határozat

1.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a   kötelezően  ellátandó  családsegítő  és
gyermekjóléti szolgálat  ellátási módját, szervezeti kereteit
felülvizsgálta.

2.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a  2016.  január  1-től
hatályos  törvényi  változások  miatt  a  Somlóvásárhelyi
Közös Önkormányzati  Hivatal székhelye szerinti település
(Somlóvásárhely)  biztosítja  a  szolgáltatást  a  közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. 
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3.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy  szervezési és közvetítési
kötelezettsége  lesz  a  család-  és  gyermekjóléti
szolgáltatáshoz való hozzájutásban. 

4.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a fenti döntésről értesítse a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi Társulást.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1-3.azonnal

4. 2015. november 10.

6./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Közmeghallgatás 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  ebben  az  évben  is  meg  kell  határozni  a
közmeghallgatás  időpontját,  melyet  minden  évben  kötelező  megtartani.  Javasolja,  hogy  2015.
november 30. napon 17 órakor kerüljön rá sor. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közmeghallgatásról az alábbi határozatot hozta:

60/2015.( X.29. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete   úgy  dönt,  hogy  Somlójenő  településen  2015.
november 30. napon 17.00 órakor közmeghallgatást tart,
melynek  helye  a  Kultúrház.  Somlójenő  Község
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a
polgármestert,  hogy  a  település  lakosságát  értesítse  a
közmeghallgatás időpontjáról.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  4  fő  részére  havonta
összesen 20.000,- Ft összegben állapított meg települési támogatást lakhatáshoz kapcsolódó, az
előző hónapban 1 fő részére összesen 20.000,- Ft összegben állapított meg rendkívüli települési
támogatást gyermek születésére tekintettel, 1 fő részére összesen 5.000,- Ft összegben állapított
meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.
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Közösséget érintő események
Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  parkosítás  a  falu  végén  megtörtént.  A
Művelődési Ház külső színezése megtörtént, a munkások szépen dolgoztak. A falubusz 1 éves
szervízen volt, olajcsere megtörtént. Az orvosokkal határozatlan időre a szerződés megkötésre
került a háziorvosi ellátásra. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő – testületet, hogy 2 hónap a felmondási
idő, amennyiben nem vállalná valamelyik orvos tovább az ellátást. 

Nemes Ferencné polgármester: Kért az EON-tól árajánlatot lámpatest felhelyezéséhez. A falu
vége felé a 245. hrsz-ú út mellett található lámpaoszlopra szeretne egy lámpatestet felrakatni,
megnézték az EON kollégái, az előtte lévő oszlopra lehet lámpatestet tenni. Az árajánlat még
nem érkezett meg, továbbá a Somló hegyen egy helyre szintén kerülne egy lámpatest.  Leader
megbeszélésen a szennyvíz csatorna létrehozásának lehetőségéről volt szó. Somlóvásárhely és
Somlójenő települések vonatkozásában kész anyag van a vízjogi engedélyről. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: A települések önálló vízjogi engedéllyel nem rendelkeznek. 

Nemes Ferencné polgármester: Mindenszentekre a temető rendbetétele megtörtént. Az Idősek
Napjára  a  meghívók  kimentek.  Flórián  szobor  előtti  térre  a  tábla  kihelyezésre  került.  A
Groupama Biztosító kárfelmérési felülvizsgálat után 189.000,- Ft -ot fizetett. Az informatikus a
vezetékeket a hivatalban leburkolta. Mikulás csomagokat 500,- Ft értékben készítenénk el, a
Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár  támogatásával  Kurdi  Róbert  és  társulata  zenélne  este  a
gyerekeknek. Az önkormányzat tulajdonában lévő traktor meghibásodott, ami javításra szorul.
November hónapban 3 fő lenne közfoglalkoztatásban. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: A közfoglalkoztatás bővítésével teljes foglalkoztatottságot szeretne a
Kormány, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást szeretné kivezetni. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  17:20 órakor
bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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