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

Szám: 229-9/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 29-
én 18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné polgármester
Fekete András Gáborné alpolgármester
Belléncs Károly települési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző
Dürgő Ágnes pü. főelőadó

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Kapcsos Attiláné települési képviselő

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

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

NAPIREND: ELŐADÓ:
1./ 
2012. III. negyedévi költségvetési beszámoló Nemes Ferencné polgármester

2./ 
2013. évi költségvetési koncepció Nemes Ferencné polgármester

3.
Vegyes ügyek Nemes Ferencné polgármester

4./
Zárt ülés 
Szociális ügyek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
2012. III. negyedévi költségvetési beszámoló
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné:

Benyújtottuk  önhikis  pályázatunkat.  Csak  kis  támogatásra  van  szükségünk  és  nullszaldós
lehet a költségvetésünk. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a 2012.
III. negyedévi beszámolóról az alábbi határozatot hozta:

56/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2012.
III. negyedévi költségvetési beszámolót elfogadja.
(A Költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
Somlóvásárhely  településsel  közös  fenntartású  intézmények  2012.  III.  negyedévi
beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:

57/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Somlóvásárhely  településsel  közös  fenntartású  intézmények
2012. III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadja.
(A Somlóvásárhely településsel közös fenntartású intézmények 
költségvetési beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

8/2012(XI.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.
2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné:

A jövő  évi  számok  még  jelentősen  változhatnak  a  költségvetési  törvény  elfogadásával.
Javasolja a koncepció elfogadását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a 2013.
évi koncepcióról az alábbi határozatot hozta:
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58/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2013.
évi költségvetési koncepciót elfogadja.
(A 2013. évi Költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Iparűzési adó változtatás

Nemes Ferencné:

Javasolja növeljék 2%-ra az iparűzési adó alapját. Ez a legelterjedtebb az országban, ráadásul
jövőre 25%-át a bevételnek elvonja az állam.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  az
iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotta:

9/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

BAKONYKARSZT átháramoltatás

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Nemes Ferencné:

A BAKONYKARSZT  Zrt  vagyona  az  önkormányzatok  tulajdonába  kerüléséhez  kéri  a
képviselőtestület döntését, hogy a szükséges szerződések megköthetők legyenek.
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Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
BAKONYKARSZT Zrt-vel kötendő szerződésekről az alábbi határozatot hozta:

59/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta  a
”BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési
Szerződés  Kiegészítés  tervezeteinek  jóváhagyása  a  víziközmű-vagyon
átháramoltatásával kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1.)  Somlójenő Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az előterjesztés 1.
számú mellékletében található Egyetértési Nyilatkozat tervezetet és az előterjesztés
2.  sz.  mellékletében  található  Üzemeltetési  Szerződés  Kiegészítés  tervezetet
elfogadja.

2.)  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza  a
polgármestert, hogy BAKONYKARSZT Zrt. által végleges formában kidolgozott
és 2012. decemberében megküldendő Egyetértési Nyilatkozatot és az Üzemeltetési
Szerződés Kiegészítést aláírja .  

Járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezete

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Nemes Ferencné:

Javasolja az anyagban szerepelő kijelölés elfogadását.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
Devecser Járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről az alábbi határozatot hozta:

60/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által készített Devecser Járás
kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  felvételi
körzethatárok meghatározását elfogadja.
(A Körzethatárok jegyzéke a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2013. évi belső ellenőri terv

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Nemes Ferencné:

Javasolja a tervezet elfogadását.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a 2013.
évi Belső Ellenőrzési Tervről az alábbi határozatot hozta:

61/2012(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
2013. évi Belső Ellenőrzési tervet elfogadja.
(A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Nemes Ferencné:

Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy Vas Lajos bácsinál meg tudták javítani az utat
murvázással.
Már rendel az új háziorvos. Sajnos vannak súrlódások az orvos és a betegek között.
Megtörtént a településen a kutyaoltás.
A Kistérség által szervezett horgászversenyen csapatunk Fekete András, Fekete Norbert és
Koleda Zsolt III. helyezést ért el. 
Morvai  Szabolcs  és  Morvai  Kinga  sikeresen  részt  vett  a  karate  bajnokságon  Szerbiában,
Morvai Szabolcs 5. helyezést ért el. 
Noszlopon Belléncs Dávid mesemondásban ért el III.helyezést.
Gratulálhatunk nekik.
Jól sikerült az idősek napja. Köszöni a képviselők aktív segítségét.
Tájékoztatót tartott a Rendőrség Somlóvásárhelyen, amelyen a testület legtöbb tagja részt vett.
Fontos, hogy időben adjunk jelzést, ha problémát észlelünk.
Megkaptuk a LEADER támogatást a Hősök Napi rendezvényünk elszámolásaként.
Elkészült a játszóterünk.
Holnap  véget  ér  a  Startmunka  program,  sikeresen  hajtottuk  végre.  Jövő  évben  is  10  főt
szeretnénk foglalkoztatni 10 hónapon keresztül.
December 5-én tartjuk a Mikulás ünnepséget.
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December 23-án 16.00 órakor lesz a Karácsonyi műsor. Köszöni, hogy a Vöröskereszt és a
Polgárőrség is jelezte támogatását.
Takács Edvárt vállalná 50 e FT+ Áfa költségért, hogy tanulmányt készítsen a játszótér melletti
terület növényesítéséről.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
játszótér melletti terület tanulmánytervéről az alábbi határozatot hozta:

62/2012(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 50 e Ft +
Áfa  összeget  biztosít  a  játszótér  melletti  terület  tájépítészeti
tanulmányterve elkészítéséhez.
A  Képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  szükséges
szerződés megkötésével.

Schédl Emil:

Javasolja,  hogy ösztönözzék  a  kutyatartókat  a  chip  beültetésére  azzal,  hogy 1.000,-Ft-tal
segítsék őket. 3.500,-Ft-ba kerül egy chip beültetése.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a chip
beültetés támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

63/2012(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete minden 
Somlójenői lakos kutyája chip beültetését 1.000,-Ft-tal támogatja.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a lakosság 
tájékoztatásával, a támogatás lebonyolításával.
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18.40 órakor bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző



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

Szám: 229-9/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november
29-én 18.40 órai kezdettel megtartott zárt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné polgármester
Fekete András Gáborné alpolgármester
Belléncs Károly települési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Kapcsos Attiláné települési képviselő

Nemes Ferencné polgármester 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.
Zárt ülés
Szociális ügyben benyújtott kérelmek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szociális ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Átmeneti segély

Nemes Ferencné:

Ignácz Attila kért átmeneti segélyt.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – Ignácz Attila átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

64/2012(XI.29.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Ignácz Attila 8478. Somlójenő, Petőfi utca 25. szám alatti lakos
átmeneti segély kérelmét bírság kifizetése miatt  elutasítja.
A határozat  ellen  államigazgatási  úton  fellebbezésnek  helye
nincs.  A  határozatot  sérelmesnek  tartó  ügyfél  –
jogszabálysértésre  való  hivatkozással  –  a  határozat  közlésétől
számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszéktől kérheti a
határozat  felülvizsgálatát.  A pert  az  Önkormányzat  ellen  kell
indítani.
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I N D O K O L Á S

Ignácz Attila 8478. Somlójenő, Petőfi utca 25. szám alatti lakos
megélhetése segítéséhez nyújtott be átmeneti segély kérelmet.
Ignácz Attila 21 éves, nem dolgozik. A család, amelyben lakik
folyamatos  támogatásban  részesül,  lakásfenntartási  támogatás,
gyermekvédelmi  támogatás,  az  apukát  foglalkoztatta  az
önkormányzat.  Regisztrálni  kell  a  Munkaügyi  Központ  Ajkai
Kirendeltségén,akkor  aktív  korú  támogatást  kaphat,  vagy
munkára kell jelentkezni az önkormányzatnál.
A  Képviselőtestület  határozata  a  Somlójenő  Község
Önkormányzat a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 4/2009./IV.09./önkormányzati rendelet 14.§-án alapszik.
A  bírói  út  igénybevételét  az  1990.  évi  LXV.  tv  11.§.  (1)
bekezdése biztosítja.
.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  az  polgármester  a
képviselőtestület zárt ülését 18.50 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester körjegyző


