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

Szám: 229-5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 11-én 
19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné alpolgármester
Fekete András Gáborné
Kapcsos Attiláné
Schédl Emil települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

Nemes Ferencné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Az alpolgármester  javaslatára  a képviselőtestület  az ülés napirendjét  4 igen szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1.
Szemétdíj változtatás Nemes Ferencné alpolgármester

2.
Vegyes ügyek Nemes Ferencné alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szemétdíj változtatás
Előadó: Nemes Ferencné alpolgármester

Nemes Ferencné:

Megkaptuk a Szolgáltató árjavaslatát. Javasolja annak megfelelően a rendelet módosítását.

Schédl Emil:

Javasolja az ár elfogadását. 10% az emelkedés, ez az üzemanyag árak  emelkedése, egyéb
árak, bérek változása miatt szükséges.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szemétdíj módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

6/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 8/2010. (XII.21.) rendelete 
módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné alpolgármester

Oroszi Község csatlakozása 

Nemes Ferencné:

Ismertette  a  Képviselőtestület  tagjaival,  hogy  Oroszi  Község  Önkormányzat
Képviselőtestülete meghozta döntését és 2013. január 1. napjától szintén csatlakozni kíván a
már  összeállt  hat  településhez. Javasolja  a  Képviselőtestület  fogadja  el  a  csatlakozási
szándékot.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
Oroszi község csatlakozásáról az alábbi határozatot hozta:

23/2012.(VI.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Oroszi
Község Önkormányzata csatlakozási szándékát elfogadja, 2013.
január  1.  napjától  Somlóvásárhely  Somlójenő  Borszörcsök
Községek  Körjegyzősége  bővüljön  Oroszi  Község
Önkormányzatával.

Nemes Ferencné:

Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a tűzifa kiosztása sikeres volt. A ravatalozó négy
sérült  része  javítása  rövidesen  megtörténik.  A Hősi  emlékművet  és  a  mellette  lévő  hidat
lefestették. A játszótér melletti területen kiülőt, és csúszó pályát fognak még szeptemberig
kiépíteni.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.
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Kölyöknap

Nemes Ferencné:

A  Kölyöknap  tartásához  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  10  e  Ft-ot  biztosít.  Az
Önkormányzatnak  még  50  e  Ft-ot  kellene  biztosítania  a  rendezvényhez.  A rendezvényt
segíteni foga a Vöröskereszt helyi szervezete és a Somlójenő Jövőjéért Egyesület is.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
Kölyöknap támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

24/2012.(VI.11.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
a Kölyöknap megtartásához 50 e Ft-ot biztosít.
A Képviselőtestület megbízza az alpolgármestert a Kölyöknap 
megszervezésével.

Schédl Emil:

A játszótéren lévő diófa elszáradt ágait le kellene vágni, nehogy balesetet okozzon.

Nemes Ferencné:

A fák ágait holnap levágatja a közcélú dolgozókkal. A temetőben a kápolnáról lefolyó esővíz
felfogásával segíthetnénk az időseket, hogy a temető felső részéből is tudjanak öntöző vizet
venni.

A javaslattal a képviselőtestület egyetértett.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  az  alpolgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.40 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
alpolgármester körjegyző


