
Somlójenő Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 229/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január
19-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme
8478. Somlójenő, Petőfi u. 99.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Attila polgármester
Nemes Ferencné alpolgármester

Fekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Attila  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület mind az 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester javaslatára a képviselőtestület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -
az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Képviselői tiszteletdíj Nemes Attila polgármester



2./ Vízdíj rendelet hatályon kívül helyezése Nemes Attila polgármester

3./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Nemes Attila polgármester

4./ Vegyes ügyek Nemes Attila  polgármester

5./ Zárt ülés!
 Szociális ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása Nemes Attila  polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Képviselői tiszteletdíj
Előadó: Nemes Attila  polgármester

Nemes Attila:

Javasolja állítsák vissza a képviselő tiszteletdíjat.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
települési képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotta:

1/2012.(I.20.) Önkormányzati rendelet

A települési képviselők tiszteletdíjáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2./ 
Vízdíj rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Nemes Attila  polgármester

Nemes Attila:

Tájékoztatta  a  képviselőtestületet  arról,  hogy  a  víziközművekből  való  ivóvíz  önkormányzat
díjmegállapító  hatáskörét  a  2011.  évi  CCIX.  törvény megszüntette.  2012.  január  17.  napjától  e
szerint változik az ivóvíz szolgáltatás díja, melyről a tájékoztatást a Bakonykarszt Zrt megküldte (A
Bakonykarszt  Zrt  levele  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.)  Javasolja,  hogy  emiatt  a  vízdíj
megállapításáról szóló rendeletét helyezze hatályon kívül a testület.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a vízdíjról
szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotta:



2/2012.(I.20.) Önkormányzati rendelet

Az  önkormányzati  tulajdonú  vízi  közművekből  szolgáltatott  ivóvízért
fizetendő díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Előadó: Nemes Attila  polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Attila:

A  Győr  Megyei  Jogú  Város  önkormányzatával  kössön  megállapodást  az  önrész  különbözet
átengedéséről.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az önrészt
meghaladó különbözetről szóló megállapodásról az alábbi határozatot hozta:
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1/2012.(I.19.) Kt. számú határozat

1./
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felajánlja a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 számú projektjéhez az Alapító Okiraton felüli 
önrész 3.872.822,-Ft, azaz Hárommillió-nyolcszázhetvenkettőezer-
nyolcszázhuszonkettő forint megfizetését Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, hogy az ezen részarány megfizetésével nagyobb arányú 
tulajdoni részarányhoz juthasson a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer létesítményei és eszközei vonatkozásában.
2./
Somlójenő  Község  Önkormányzat  képviselőtestülete  felhatalmazza  a
polgármestert az 1./ pontban rögzített önrész megfizetése átengedéséről
szóló megállapodás aláírására.
(A Megállapodás szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Attila  polgármester

Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás

Nemes Attila:



Tájékoztatta  a  Képviselőtestületet,  hogy  a  társulás  kistérségből  17  önkormányzat  részvételével
megalakult.  A  nap,  a  szél,  és  a  geotermikus  energia  hasznosítás  pályázatai  önerejét
megfinanszírozza az osztrák cég. A haszon 49%-a az önkormányzatokat fogja illetni. A jövő évben
már épülhetnek az első napkollektorok, két év múlva pedig a szélerőművek.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Startmunka program

Nemes Attila:

A következő hónaptól 10 fővel indul Somlójenőben is a Startmunka program, a program irányítója a
Somló és környéke Többcélú Kistérségi Társulás lesz,  a  dolgozók személyi  anyagát és a bérek
fizetését ők intézik, a napi munka kiadása és ellenőrzése minket terhel majd.
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A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület  nyílt  ülését  18.00  órakor  bezárta  és  segély  kérelmek  miatt  zárt  ülés  tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Attila Bendes István
polgármester körjegyző




