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

Szám: 214/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 30-án 
17.00 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
Kapcsos Attiláné települési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Nemes Ferencné 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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A polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1./ 
Aktuális feladatok Nemes Ferencné polgármester

2./
Zárt ülés 
Szociális ügyek elbírálása Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Aktuális feladatok
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné:

December 23-án tartottuk a karácsonyi műsort, a gyermekek és a Nyugdíjas Klub nagyon jól
szerepelt, köszöni a képviselők segítségét a rendezvény lebonyolításában.
A gyerekek Betlehemezése is nagy tetszést aratott.
A fiatalok ügyesen megszervezték a szilveszteri és pótszilveszteri bált, már szervezik a batyus
bált is.
Kisegítette az önkormányzatot az önhiki és a konszlidáció.
Sikerült  lerendezni  a  Győri  Nagytérségi  Társulás  felé  az  önerőnket,  nem  kell  tíz  évig
törlesztenünk.
Vettünk 4 db laptopot, hogy a gyermekek könnyebben tudjanak internetezni a kultúrházban.
Minden lakásfenntartási támogatásban részesülő kapott 1 m3 tűzifát.
Aki chippeltette a kutyáját, az megkapta az 1.000,-Ft-ot.
Az elmúlt időszakban sok hó esett, Borbély Csaba időben tolta a havat, és komoly lakossági
összefogás is volt a hó eltakarítás terén. A volt startmunkások is jöttek társadalmi munkában
segíteni.
A Székesfehérvári Türr Szakközépiskola szervez oktatást Somlószőlősön. Egytől hat hónapig
terjednek  az  oktatások  74  e  Ft  bruttó  támogatást  kap,  aki  tanul.  41  főnek  küldött  erről
tájékoztatást a településen, eddig heten jelezték, hogy szívesen részt vennének.
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Sajnos a startmunka nem indul a tervek szerint február egy napjától.  A minimálbéremelés
miatt indul később valószínűleg a program.
Levelet  küldtünk  a  közútkezelőnek,  hogy  lehetőség  van-e  a  Petőfi  utca  felső  részén
buszmegállót létesíteni. Még válasz nem érkezett.
A Somlójenő  Jövőjéért  Egyesületet  támogatni  szoktuk  a  LEADER  tagdíj  befizetésével.
Javasolja, hogy most is segítsenek a tagdíj befizetésében.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  a  Somlójenő
Jövőjéért Egyesület támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

1/2013.(I. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Somlójenő
Jövőjéért  Egyesület  2013.  évi  20.000,-Ft,  azaz  Húszezer  forint
LEADER tagdíját kifizeti a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport  Közhasznú  Egyesület  (8564.  Ugod,  Petőfi  u.  15/A)
részére.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az
utalásról

.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 17.20 órakor bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester jegyző



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

Szám: 214/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január
30-án 17.20 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
Kapcsos Attiláné települési képviselő
Schédl Emil települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző

Nemes Ferencné 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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Az  polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné:

Négy fő kért átmenti támogatást.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Pápai Rudolfné átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

2/2013.(I. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013./I.30./ Kt.

sz. határozatával Pápai Rudolfné / sz. Marcali, 1954.07.17.an.: 
Fejfel Gizella / Somlójenő, Petőfi u.3.sz. alatti lakos átmeneti segély 
megállapítása tárgyában benyújtott kérelmét

e l u t a s í t j a.

A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.
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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.

I N D O K O L Á S

Pápai Rudolfné Somlójenő, Petőfi  u.3.sz.  alatti lakos átmeneti  segély
megállapítását kérte. Kérelmében gyógyszerre kért támogatást. 

A Képviselő-testület   nevezett  átmeneti  segély  megállapítása  iránti
kérelmét elutasította azzal, hogy 2013. január hónapban természetben
tüzifa  támogatásban  már  részesült,  illetve  Pápai  Rudolfné  közgyógy
igazolvánnyal rendelkezik.

A Képviselő-testület határozata a Somlójenő Község Önkormányzat a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2009./VI.09./ Ör. 
sz. rendelet 14.§.-án alapul.

A bírói út igénybevételének lehetőségét a 2004.évi CXL. tv. 107.§.(3) 
bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Pintér Ferenc átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

3/2013.(I. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013./I.30./Kt.

sz. határozatával  Pintér Ferencné /  sz. Somlójenő, 1939.01.01.an.:
Németh  Gizella  /  Somlójenő,  Rákóczi   u.3.sz.  alatti  lakos  részére

5.000,-Ft azaz Ötezer forint  összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A  segélyezés  oka: Anyagi  helyzet  javítása,  gyógyszerköltség
támogatása.
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A határozat egy példányával megkeresi jegyzőt, hogy a költségvetésben
átmeneti  segélyezés  céljára  tervezett  összeg  terhére  a  támogatás
kiutalásáról gondoskodjon.

A határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  107.§.(1)  bekezdése  alapján
azonnal végrehajtható.

A  jogorvoslatról  való  tájékoztatás  és  az  indokolás  mellőzésére  a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény 72.§.(4) bekezdése ad lehetőséget.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Czégai Béla átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

4/2013.(I. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2013./I.30./ Kt.

sz. határozatával Czégai Béla / sz. Veszprém, 1959.08.31.an.: Balhási
Margit / Somlójenő, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti lakos átmeneti segély 
megállapítása tárgyában benyújtott kérelmét

e l u t a s í t j a.

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.

I N D O K O L Á S

Czégai  Béla  Somlójenő,  Dózsa  Gy.  u.  14.  sz.  alatti  lakos  átmeneti
segély megállapítását kérte. Kérelmét nem indokolta. 

A Képviselő-testület   nevezett  átmeneti  segély  megállapítása  iránti
kérelmét elutasította azzal, hogy Czégai Béla lakásfenntartási támogatás
keretében  rendszeres  támogatásban  részesül  és  részére  Somlójenő
Önkormányzata ingyen építési telket is biztosított.
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A Képviselő-testület határozata a Somlójenő Község Önkormányzat a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2009./VI.09./ Ör. 
sz. rendelet 14.§.-án alapul.
A bírói út igénybevételének lehetőségét a 2004.évi CXL. tv. 107.§.(3) 
bekezdése biztosítja.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Horváth  Nándor  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

5/2013.(I. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2013./I.30./Kt.

sz. határozatával  Horváth Nándor /  sz. Kaposvár, 1969.01.19.an.:
Horváth  Gizella  /  Somlójenő,  Petőfi  u.22.sz.  alatti  lakos  részére

5.000,-Ft azaz Ötezer forint  összegű egyszeri átmeneti segélyt 

á l l a p í t  m e g .

A  segélyezés  oka: átmeneti  nehéz  anyagi  helyzet  javítása,
megélhetés könnyítése.
A határozat egy példányával megkeresi jegyzőt, hogy a költségvetésben
átmeneti  segélyezés  céljára  tervezett  összeg  terhére  a  támogatás
kiutalásáról gondoskodjon.
A határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  107.§.(1)  bekezdése  alapján
azonnal végrehajtható.
A  jogorvoslatról  való  tájékoztatás  és  az  indokolás  mellőzésére  a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény 72.§.(4)bekezdése ad lehetőséget.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  az  polgármester  a
képviselőtestület zárt ülését 17.50 órakor bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Bendes István
polgármester jegyző
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