
Somlójenő Községi Onkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-10/2014.

JEGYZOKONYV

Készült: Somlójenő Községi Önkormanyzat Képviselő- testületének 2014. augusztus 2I-én
16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:
a.) Képviselőtestület tagiai:

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

c.) Meghívottak:

JegyZo

Deés Anikó jegyzőkönyvvezető

Az ülésen a lakosság részérő| érdeklődő nem jelent meg.

Nemes Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 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,
kézfenntart ás sal j elezze.

Somlójenő Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

l./ A Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Előadó: Szlotháné Tini Edinajegyá

2./ Önkorm ányzativagyonkimutatás elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



3./ Rend kívüli ö n ko rm ány zati támo gatás benyúj tása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása
Előadó: Szlottráné Turi Edina jegyó

Írásos előterjesáós a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlothíné Turi Edina jqz:ő: Elrnondj4 hogy a helyi önkormányzati képüselők és polgármesterek 2014. éi
altalanos vélasztása október l2-énlesz. A helyi valasztzr;i bizottság megválasztasára van sztil§ég legkésőbb
2014. augusztus 31-én 16.00 őág. Al, előterjesáésben foglaltak szerint javasolja a tagok és két pottag
elfogadasát.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, aki
elfogadj a, az kézfenrfiartással szay azzon.

Somlójenő Község ÖnkormányzatKépviselő- testülete 5 igen szavazattal- egyhangúIag- a Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztásáről az alábbibatározatothozta:

4tl2014.(VIII.21.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottságba tagként Osztoics Andrásnét (8478

Somlójenő, Rákóczi u. 10.), Szente Tibornét (8478

Somlójenő, Dőzsa Gy. u. 18.), Koleda Zsoltnét, (8478

Somlójenő, Dőzsa Gy. u. I2,), Mészáros lrén Évát,
(8478 Somlójenő, Petőfi u. 71.), Bódai Istvánnét, (8478
Somlójenő, Rákóczi u. 15.), póttagként Lukács Attilát
(8478 Somlójenő, Petőfi u. 20.) és Rátosi Zoltánnét
(8478 Somlój enő, Rákóczi u. 27 .) megválasztj a.

Felkéri a HVI Yezetőjét, hogy nevezettek - polgármester
előtt történő - eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. augusáus 26.

2./ Önko rm ány zati va gyonkimutatás elfo gad ás a
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy vagyonkimutatást kell készíteni a



vagyonállapotről az éves zátszámadáshoz. A tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
be kell mutatni az önkormányzati vagyonkimutatást. A kormányhivatal ellenőrzése során
megállapította, hogy a képviselő- testület a zárszámadási rendelet térgyalásával egyidejűleg nem
kapott tájékoztatást, Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzati vagyonról készült kimutatást.
Kérem, aki elfogadjaazötkorményzativagyonkimutatast, azkézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangűIag - az
önkormiányzati varyonkimutatas elfogadasaról az a|abbi határ ozatot hozta:

42l20l4.(VIII.21.) Kt. sz. határozat

Somlój enő Közsé g képviselő-testülete az önkorm ány zati
vagyonról készült kimutatást az Mötv. 133. § (2)

bekezdése alapján megtrárgyalta, és az abban foglaltakat
elfogadja"

Felelős: Nemes Ferencné polgármester

Határidő: azowtal

3./ Rend kívüli önko rm ány zati támo gatás benyúj tása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesáésben foglaltak szerinti tartozások
vannak. Elmondja, hogy a működőképesség megőrzéséhez, vagy az előterjesztésben foglalt
feladat ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához lehetőségként merült fel ezen összegek
megigénylése. Elmondja, hogy 2014, szeptember 30-áig kell benyújtani, de folyamatos az
elbírálás. Javaslom, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra.

Schédl Emil települési képviselő: Egyetért a pály azat benyúj tásával.

Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki egyetért, azkézfenntartással szavazzoí,
Somlójenő Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangiilag- az
rendkíviiü önkormrányzati trámogatás benyujtasáóla az alábbihatározatothozta:

43l20l4.(WII.21.) Kt. sz. határozat
Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a ,,712074. (I. 31.) BM rendelet a megyei
önkormanyzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról ,, szőlő 1.§ (2)
bek. a) pontja alapján a működőképességet szolgáló
támo gatáshoz benyuj tj a pály ázatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályazat benyújtására a szükséges nyilatkozatok
me gtételér e, aláír ásér a.



Határidő: 2014, szeptember 30.

Felelős: polgármester

4./ Vegyes ügyek
Blőadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy augusztus 13-án nagy erősségű szélvihar volt a
környező településeken, Somlójenőben nem okozott jelentősebb kárt. Elmondja, hogy augusztus

19-én volt a búcsúi báI, amijól sikerült, augusztus 20-án kenyérszentelés volt. Elmondja, hogy
minden évben volt könyvtámogatás, azídeí évben is lenne ilyen iskolakezdési támogatás.
Elmondja, hogy az előző hónapban önkormányzati segély gyermek születésére tekintetettel 1 fő
Észére 20.000,- Ft.

Több kérdés,hozzászőlás nem volt, a pol a képviselő- testület nyílt ülését 16.40 órakor
bezárta.
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