
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-13/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. november 30-án 

18.00 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

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:
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Napirend: Előadó:

1./ Víziközmű - vagyonkezelési díj    Nemes Ferencné polgármester
     
2./ A 8-as számú főútfejlesztéssel összefüggő,  Nemes Ferencné polgármester
     településrendezési eszközök módosításának elfogadása

3./ Vegyes ügyek  Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   Víziközmű - vagyonkezelési díj  
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A
Bakonykarszt  Zrt.  javaslata,  hogy  2016.  január  1-jét  követően  a  vagyonkezelési  díjat  az
Önkormányzat  hagyja  a  társaságuknál,  amelyet  ő  szerepeltet  a  gördülő  fejlesztési  terv  forrásai
között, és a víziközmű vagyon fejlesztésére fordít. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

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

62/2015.( XI.30. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
11-26569-1-002-00-04  MEKH  kóddal  rendelkező  28.
sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse úgy dönt, hogy  2016. január 1-jét követően a
vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési forrást a Bakonykarszt Zrt-
nél hagyja.

2.  Az  így  képződött  forrást  a  Társaság  köteles  a  gördülő
fejlesztési  terv  forrásai  között  szerepeltetni,  és  az
Önkormányzattal  történő  egyeztetést  követően,  az
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  de  a  Társaság
vagyonkezelésben lévő víziközmű fejlesztésre fordítani. 

Határidő: folyamatos
Felelős: 1. polgármester

  2. Bakonykarszt Zrt.

         
2./ A 8-as számú főút fejlesztéssel összefüggő, településrendezési eszközök módosításának 
elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. A NIF Zrt.
elkészítette az útfejlesztés engedélyezési terveit, amely jelenleg engedélyezés alatt áll. Az út tervek
szerinti megvalósításához módosítani kell a megye több településének településrendezési eszközeit,
többek között Somlójenő községét is. Az egyeztetési eljárás lezajlott,  a tervezett módosításokkal
kapcsolatosan érdemi észrevétel, kifogás nem merült fel. Az állami főépítész végső véleményét a
tárgyalást követően kiadott jegyzőkönyvben kiadta, így a Képviselő-testület megtárgyalhatja, illetve
elfogadhatja a településrendezési eszközeinek módosítását. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a  8-as
számú főútfejlesztéssel  összefüggő,  településrendezési  eszközök módosításának elfogadásáról  az
alábbi határozatot hozta:

                63/2015.( XI.30. ) Kt. sz. Határozat

1)  Somlójenő  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi  LXXVIII.  törvény  9/B.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja
alapján  Somlójenő  község  Településszerkezeti  Tervének
módosítását  jelen  határozat  mellékletei  alapján  állapítja
meg:
a) 1. melléklet: településszerkezeti terv leírás módosítása
b) 2. melléklet: tervi munkarész módosítása
TSZT-M3 rajzszámú M=1:10 000 méretarányú szerkezeti
tervlap.

2)  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
településszerkezeti  terv  módosításának  elfogadásáról  a
lakosságot  tájékoztassa,  az  elfogadott  településszerkezeti
terv módosítást  küldje meg az állami főépítésznek és az
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

3)  A  Településszerkezeti  Terv  módosítás  hatályba
lépésével egyidejűleg hatályát veszti az érintett  területen
az eredeti  Somlójenő község Önkormányzata Képviselő-
testületének  61/2010.  (IX.16.)  sz.  Kt.  határozatával
elfogadott  és  93/2011.  (XI.28.)  sz.  Kt.  Határozatával,
valamint  24/2013.  (IV.23.)  sz.  Kt.  Határozatával
módosított Településszerkezeti terve.

Határidő: azonnal
Felelős: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné polgármester:   Kéri,  aki  a  rendelettervezetet  elfogadja,  az  kézfenntartással
szavazzon.
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Helyi
Építési Szabályzat módosításáról szóló az alábbi rendeletet alkotta:

15/2015. (XII.07.)önkormányzati rendelete

Somlójenő község helyi építési szabályzatáról szóló
4/2010. (IX.17.) rendelet módosításáról
 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Falugondnok jutalma 

Nemes Ferencné polgármester:  Javasolja, hogy Lukács Attila falugondnok egyszeri jutalomban
részesüljön. Lukács Attila 2014. szeptember hónaptól látja el a falugondnoki teendőket, sok pozitív
visszajelzés érkezett a munkájával kapcsolatosan, nagyon jól végzi a munkáját. Javasolja 1 havi
munkabért kapjon jutalomként. 

Schédl Emil települési képviselő: Úgy gondolja, hogy megérdemli a jutalmat.

Fekete András Gáborné alpolgármester: Egyetért Schédl Emil települési képviselővel. 

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

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

64/2015.( XI.30. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,
úgy dönt,  hogy Lukács  Attila  falugondnok  részére  eddigi
munkájának elismeréséért 1 havi munkabérének megfelelő
összegű jutalomban,112.200 Ft-ban részesíti.
A Képviselő-  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jutalom
számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 18.

Polgármester jutalma

Fekete  András  Gáborné  alpolgármester:  Javasolja,  hogy  a  polgármester  asszonynak  az  évi
munkájáért jutalmat állapítson meg a képviselő- testület.

Schédl Emil települési képviselő: 3 havi jutalom megállapítását javasolja.
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Szlottáné Turi Edina jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 0-6 havi jutalmat állapíthat
meg. 

Schédl Emil települési képviselő: Ebben az esetben javasolja a 6 havi jutalmat. 

Fekete András Gáborné alpolgármester: Egyetért a hat havi jutalommal. 

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

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással – a
polgármester jutalmáról az alábbi határozatot hozta:

65/2015.( XI.30. ) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,
úgy dönt, hogy Nemes Ferencné polgármester részére eddigi
munkájának  elismeréséért  6  havi  tiszteletdíjnak  megfelelő
összegű jutalomban,  448.800 Ft-ban részesíti.
A Képviselő-  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jutalom
számfejtéséről és kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 18.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy az  előző  hónapban  3  fő  részére  havonta
összesen 15.000,-  Ft  összegben állapított  meg települési  támogatást  lakhatáshoz  kapcsolódó,
rendszeres kiadások viselésére tekintettel.

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  18:40 órakor
bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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