
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: 214-10/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én 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

                 Schédl Emil                             települési képviselő

     Kapcsos Attiláné települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről 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,
kézfenntartással jelezze.

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



 

NAPIRENDEK:

1./ Települési értéktár
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ Filmforgatásról szóló rendelet 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

3./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Települési értéktár 

Nemes Ferencné polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2012. július 1-jén lépett
hatályba a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve csaknem
egy évvel később annak végrehajtási rendelete, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gon-
dozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet.  Elmondja, hogy a nemzet számára különösen
fontos anyagi és szellemi értékek felkutatásához, összegyűjtéséhez és regisztrációjához lehetséges
az értéktár létrehozása. Ehhez esetlegesen a lakosságot is be kellene vonni. 

Fekete András Gáborné települési képviselő:  Addig, amíg nem rendelkezünk ötletekkel, addig
nem kellene erről rendelkezni, a későbbiekben is, ha lehetséges, akkor kellene dönteni.  

Nemes Ferencné polgármester:  Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a későbbiekben is lehet
erről dönteni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a települé-
si értéktár létrehozásáról az alábbi határozatot hozta:

   57/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a
települési  értéktár  létrehozására  vonatkozó  lehetőségeket
áttekintette,  mely  alapján  úgy  dönt,  hogy  a  Képviselő-testület
nem kíván élni  a  magyar  nemzeti  értékek és  a  hungarikumok
gondozásáról  szóló  114/2013.(IV.16.)  Korm.  rendelet  2.§.  (1)
bekezdésében  foglaltak  szerint  a  települési  értéktár
létrehozásának lehetőségével. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal



2. Filmforgatásról szóló rendelet

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a filmforga-
tásról rendeletet kell alkotni. A filmforgatásnak részletes szabályai vannak. Bár településünkön rit-
kaságszámba megy a játékfilmek forgatása (a hírműsorok, az aktuális és szolgáltató magazinműso-
rok nem tartoznak az Mktv. hatálya alá), a törvény előírásainak eleget kell tennünk, és a rendeletet
kell alkotnunk a filmforgatás szabályairól. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
filmforgatásról az alábbi rendeletet alkotta:

 

8/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

a közterület filmforgatási célú használatáról
 
(A rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

 
3. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

                        Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  Bursa Hungarica  Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz minden évben csatlakozni szoktunk. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a
települési önkormányzat  csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014.
évi  fordulójához,  előbb  említett  csatlakozási  nyilatkozat  letöltésével  és  kitöltésével,  melyben
kötelezi  magát,  hogy  az   Ösztöndíjpályázat  2014.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit  (a továbbiakban: ÁSZF ) elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár
el.  A csatlakozott  települések  önkormányzatai  jogosultak  az  A és  B típusú  pályázatot  kiírni.
Indítványozta  a  pályázat  kiírását  a  következő  évben  is,  s  ennek  érdekében  döntsön  a
csatlakozásról, vállaljon kötelezettséget az EPER-BURSA rendszer adatbázis használatáról. Aki
egyetért, az kérem szavazzon.
 
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatról az alábbi határozatot hozta:
 

 58/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

1./ Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
csatlakozik  a   hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni
kívánó fiatalok támogatására létrehozott  Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához,  ennek érdekében a  csatlakozásról,  valamint
az elektronikus adatbázis használatáról szóló  Csatlakozási
Nyilatkozatot   megküldi  a  Emberi  Erőforrás
Támogatáskezelő   1054  Budapest,  Báthory  utca  10.
postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 



2./  A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  Bursa
Hungarica  Elektronikus  Pályázatkezelési  és
Együttműködési  Rendszert  (a  továbbiakban:  EPER-Bursa
rendszer)  használja a pályázatok lebonyolításához.   

3./ A képviselő-testület a határozat melléklete szerint kiírja
az „A” és „B” típusú pályázatot. A pályázatok benyújtási
határideje: 2013. november 15. 

4./  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

 Határidő:    2013. október 11.
 Felelős: Nemes Ferencné polgármester

4. Vegyes ügyek

Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a szociális tűzifa igénylése az idei évben is le-
hetséges, 50 m3 –t lehet beadni. A jogszabály részletesen leírja a jogosultak körét, illetve szabályoz-
za a tűzifa árát és az önkormányzat önrészét is. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján Somlójenő
Község Önkormányzata igényt nyújthat be az 1. § alapján tűzifa juttatásra a lakásfenntartási támo-
gatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátottanként mennyiségre. A rendelet
1.§ (5) bekezdése alapján a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban része-
sülők számának átlaga alapján, 26 fő után legfeljebb 50 m3 tűzifa mennyiséget igényelhet Somlóje-
nő önkormányzat, s erre a mennyiségre javaslom a pályázatot benyújtani.

A rendelet 1.§ (2) - (3) bekezdésében meghatározott támogatás mértéke kemény lombos fafajta ese-
tében 13.000,- +ÁFA (16.510 Ft) /erdei m3, a saját erő mértéke 1.000,- Ft +ÁFA (1.270 Ft)/erdei 
m3.

Az igényelhető 825.500,- Ft támogatási összeg mellé az önkormányzatnak 63.500,- Ft összegben 
kell önrészt vállalnia a (3) bekezdés szerint, valamint a kiszállítás költségét.

A pályázat benyújtási határideje 2013. október 15.

Kapcsos Attiláné települési képviselő: Kérdezi, hogy mennyi tűzifát kaphat egy személy? 

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy maximum 5 m3 , családonként 1 m3  támogatással
szinte minden jogosultat tudnánk támogatni. Az időskorúak járadékában részesültek számáról a Já-
rási Hivatal tud pontos adatot közölni. 

Belléncs Károly települési képviselő: Elmondja, hogy pályázzunk a szociális tűzifára. 

Fekete András Gáborné települési képviselő: Elmondja, hogy szerinte is mindenképpen pályázni
kellene, ha esetleg nem kapnánk annyit, csak kevesebbet. 



Nemes Ferencné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat benyújtsa igényét a
szociális tűzifa vásárlás támogatásához, az kérem szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –a szociális
tűzifa pályázatról az alábbi határozatot hozta:

59/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy az 57/2013. (X.4.) BM. rendelet „a helyi önkor-
mányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó ki-
egészítő támogatásáról” alapján a szociális tűzifa vásárlás
támogatáshoz benyújtja igényét.

Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a pá-
lyázat feltételeként vállalja a 63.500 Ft, azaz hatvanhárom-
ezer- ötszáz forint önrész kifizetését, valamint a tűzifa szál-
lítási költségeit költségvetése terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és be-
nyújtására.
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Egyházzal megállapodás a temető üzemeltetése

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy az egyházzal megállapodást kell kötni a temető
üzemeltetéséről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés  2.)  pontja  értelmében  a  helyi  önkormányzat  által  kötelezően  ellátandó  közfeladat  a
köztemető  kialakítása  és  fenntartása.  A temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.
törvény kimondja, hogy nem az önkormányzat tulajdonában lévő temető, amelyre vonatkozóan az
önkormányzat megállapodást köt az egyházzal, az köztemetőnek minősül ezáltal az önkormányzat
meg  tudja  alkotni  a  rendeletét,  melyben  rendelkezik  a  részletes  szabályokról.  Elmondja,  hogy
előzetesen  személyesen  Somlai  Péter  esperessel  egyeztettem  a  temető  fenntartására  vonatkozó
megállapodásról.  Mellékelten olvasható a megállapodás tervezet, amennyiben ezt, aki elfogadja,
hogy az önkormányzat megállapodást kössön az egyházzal, az szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a temető
üzemeltetéséről az alábbi határozatot hozta:

60/2013.(X.10.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
úgy dönt, hogy megállapodást köt a Katolikus Egyházzal a
189/3 hrsz-ú egyházi temetőjének üzemeltetésével kapcso-
latban.

2./  Somlójenő  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.



Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy Kistérségi horgászverseny lesz 2013. október 19-
én a Széki- tavon.  Koleda Zsolt, Fekete Norbert és Fekete András venne részt a horgászversenyben,
és a helyi Vöröskeresztes vezetők főznek. A hozzávalókat az önkormányzat állja. 

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  17.00 órakor
bezárta és segély kérelem miatt zárt ülés tartását rendelte el.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


