
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-12/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. november 30-án 
17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

 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:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

 

c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok h.

Szalai Zoltán r.zászlós, körzeti megbízott

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő 4 fő jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  külön  köszönti  a  rendőrség  kollégáit
Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok helyettest és Szalai Zoltán r.zászlóst. 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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



NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Közbiztonság helyzetéről tájékoztató Gerecs  István  r.
alezredes,  devecseri
őrsparancsnok
helyettes

2./ Környezetvédelmi beszámoló  Nemes Ferencné  
polgármester

3./ Vegyes ügyek Nemes Ferencné  
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Közbiztonság helyzetéről tájékoztató 

Nemes  Ferencné polgármester:  Megkéri  Gerecs  István  r.  alezredes,  devecseri  őrsparancsnok
helyettest, hogy tájékoztassa a megjelenteket a közbiztonság helyzetéről.

Gerecs István r. alezredes, devecseri őrsparancsnok helyettes ismerteti a közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztatóját.  (A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kéri, akinek kérdése lenne azt
tegye fel. 

Kérdés nem hangzott el. 

Nemes Ferencné polgármester:  Megköszöni a részletes tájékoztatót,  a rendőrség és a körzeti
megbízott munkáját.

Szalai Zoltán r.zászlós, körzeti megbízott: Köszöni a falu lakosságának hozzáállását.

Nemes Ferencné polgármester: Jelenleg nincsen Polgárőrség, a járőrszolgálat viszont sokat van
jelen a településen. 

2./  Környezetvédelmi beszámoló  

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a vízelvezető árkok tisztán tartása megtörtént,
virágosítás,  hulladékgyűjtés  közmunkásokkal,  a  parlagfű  mentesítés  a  közmunkásokkal  és  a
lakossággal megtörtént.  A központi  szennyvíz elvezetésére 2016- ban lesz pályázati  lehetőség,
pályázni Somlóvásárhellyel együtt lehet, a vízjogi engedély a két településre együtt vonatkozik. A
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében
Temesvári  Zoltán  vállalkozóval  került  megkötésre  a  szerződés.  A  hulladékudvar  melletti
rekultivációs  területen  és  a  településen  a  parlagfű  mentesítése  megtörtént.  Az  önkormányzat
mindent megtesz, hogy a településen élők elégedettek legyenek.
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3./ Vegyes ügyek 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket az év közbeni eseményekről. 2015.
évben januártól az óvodásokat az óvodás járattal 6 gyermeket szállít, Somlóvásárhely vállalta a
gyermekek utaztatását, Borszörcsök és Somlójenő vállalta a helyettesítést. Március 01. naptól  5
fővel Start munka kezdődött 8 órás munkarendben december 31-ig, melynek keretében burgonya
termesztés történt, mely államilag finanszírozott, 200.000,- Ft bevétele lett az önkormányzatnak.
Májustól a Somlóvásárhelyi Óvoda konyhájáról szociális ebéd került biztosításra, jelenleg 15 fő
veszi igénybe mindennap. Májusban a Rákóczi és a Rózsa utcára pályázat került beadásra utak
felújítására,  mely  elutasításra  került.  A  hegyi  utakat  javították.  Júniusban  közművelődési
érdekeltséget növelő támogatásra pályázat került benyújtásra, mely sikerrel nyert, ennek keretében
a  Kultúrház  külső  színezése  megtörtént.  A  munkálatok  október  04-  ig  tartottak,  melyben
közfoglalkoztatottak  is  részt  vettek.  Szociális  tüzelőanyag  pályázaton  118  mázsa  szén  kerül
szétosztásra  december  07-én,  melyre  18  kérelem  került  beadásra.  A  falugondnok
közreműködésével betegszállításra hétfői és csütörtöki napon kerül sor, ebéd szállításra mindennap
sor kerül, továbbá sport eseményekre és színházba járáshoz is rendelkezésre áll a falubusz. Start
munka ellenőrzése is megtörtént, mindent rendben találtak. Március 15-én a Somlóra kirándultak.
Március  31.  napon  az  EFI  iroda  tartott  egészségnapot  Somlójenőben,  csontritkulás,  erek
állapotának vizsgálata, akik a falunapon is részt vettek. Április 05-én locsoló bál volt a fiatalok
szervezésében.  Április  23-án   a  térfigyelő  kamera  villámcsapás  miatt  megsérült,  a  Groupama
Biztosítónál bejelentésre került,  a károk rendezése érdekében. A kamera javítása is megtörtént.
Április  25-én  a   TKT  a  Széki  tavon  horgász  -főző  versenyt  szervezett,  melyen  Somlójenő
eredményesen  szerepelt.  A  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  2015.  augusztus  02.  nappal
megszűnt.  Május  02-án  az  Anyák  Napján  virággal  köszöntötték  az  édesanyákat  egy  műsor
keretében.  Május  03-án  Szent  –  Ilona  búcsú  volt,  melyre  a  falubusz  vitte  fel  a  Somlójenői
lakosokat.  Az önkormányzathoz Jáger László látogatott  el,  hogy munkahelyeket  ajánljon fel  a
lakosság részére, 1-2 fő ragadta meg a lehetőségeket az első alkalommal, a második alkalommal
senki.  Május 28-án a Somlóvásárhelyi Iskola rendezett egy gála műsort- verseket mondtak,  és
énekeltek-  színvonalas  műsort  adtak  elő.  Június  28-án  Kölyök  nap  került  megrendezésre,  az
Eötvös  Károly  Könyvtár  támogatta  a  rendezvényt.  A  Somlójenői  focicsapat  eredményesen
szerepelt  Somlóvásárhelyen  a  falunapon.  A Falunapon  Juhfark  ponton  kínált  borokat  lehetett
kóstolni,  horgolásokat  lehetett  megtekinteni.  Július  hónaptól  minden  hónap  utolsó  keddjén
gyermekorvos jön ki Somlóvásárhelyre rendelni. Háziorvos Dr. Dóczi Mariann és Dr. Vági Andrea
július 31- vel  felmondták a szerződést,  jelenleg 4 háziorvos helyettesítéssel látja el.  Az Ántsz
ellenőrzést végzett Somlójenőben a háziorvosi rendelőben és kettő hiányosságot talált, nem voltak
kihelyezve a információs táblák és a csapteleppel volt  gond, ezek megoldásra kerültek. A fenti
buszváró  üvegezése  is  megtörtént.  A  szertárban  a  villanyvezetés,  a  Kultúrház  kéménye
megjavításra  került,  utcanév  táblák  kihelyezésre  kerültek,  kutakat,  és  hidakat  rendbe  tették.
Műemlékek  helyreállítása  is  megtörtént.  Augusztus  20-án  Szent  István  napi  búcsúi  bál  volt.
Szeptemberben  tüdőszűrő,  eboltás  volt  a  településen.  Parkosítás  megtörtént,  jövőre  szeretnék
folytatni. Kibővült a hadigondozottak köre, 2 fő igénybe is vette Somlójenőben és meg is kapták a
kért támogatást. A Somló és Környéke Borút Egyesületet támogatta az önkormányzat a Somlói
Juhfark  fesztiválra  kiadott  program füzetek  elkészítése  érdekében,  így a  környező  települések
kultúrális  programjairól  is  értesültek  a  település  lakói.  Az  önkormányzat  pályázni  szeretne  a
közvilágítás  korszerűsítésére,  melynek  során  LED  világítás  kerülne  megvalósításra  a  Közös
Hivatal  6  települése  társulásban  pályázna.  Az  önkormányzat  az  általános  iskolásokat  és
szakiskolásokat 2015. évben is tankönyv támogatásban részesítette. Szeptember 29-én a falubusz
éves szervízelése megtörtént, téli gumikkal felszerelték a falubuszt, így biztonságos. A Polgárőrség
újjászervezése  folyamatban  van  –  12  fő  lenne-  de  kellene  egy  agilis  ember,  aki  intézné  az

3



Egyesület papírmunkáit is. November 07-én az Idősek Napja került megrendezésre, a gyermekek
készültek előadással,  operett  műsor is színesítette az estet.  Itt  szeretné megköszönni a Bogdán
Pincészetnek, hogy boraikkal a kultúrális rendezvényeket támogatják. November 29-én adventi
koszorúnál  megtörtént  az  első  gyertyagyújtás.  December  04.  napon  zenés  Mikulás  estet
szerveznek, melyet az Eötvös Károly Könyvtár támogat, a csomagokat az önkormányzat vásárolja
meg.  December  17-én  a  nyugdíjasok  4  taggal  a  Makrancos  Hölgy  előadását  néznék  meg.
December 20-án kerülne sor az utolsó gyertyagyújtásra és a Karácsonyi  műsorra.  Megköszöni
Szabóné Gizi néni fenyőágak felajánlását. A Szilveszteri bált a fiatalok szervezik. 
2016. évi tervek: Minden pályázatot megragad az önkormányzat, a polgárőrség felállítása fontos
lenne,  parkosítás  folytatása,  rendelő,  váró  festése,  az  önkormányzat  épületének  felújítása.
Megköszöni a testület egész éves munkáját,  a falugondnok és házi segítségnyújtásban dolgozó
gondozónőnek a munkáját. Köszöni a falu lakóinak a visszajelzését, amennyiben továbbra is jelzés
érkezik, azt lehetőségeihez képest orvosolni fogja. Azt kéri, hogy a jelzéseket időben tegyék meg.
Köszöni a társadalmi munkát végzők munkáját is. A negatív kritikát is szívesen fogadja, ha az
építő jellegű. 
Nemesné Vapl Anikó: Köszöni az egész éves munkájukat a testületnek, mert irigylik Somlójenőt,
hogy ilyen rendezett település.A csatornahálózatra szeretne kérdezni, hogy lesz-e erre lehetőség,
hogy  2016-ban  megvalósuljon?  A jelenlegi  szabályozás  miatt  nagyobb  anyagi  teher  hárul  a
családokra a szennyvíz elvitetése ügyében. 
Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Rendelet  került  megalkotásra  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyében,  illetve Temesvári  Zoltán
vállalkozóval  került  megkötésre  a  szerződés.  Ahol  van  csatorna  és  nem  kötöttek  rá,  ott
talajterhelési díj kerül kivetésre.
Nemesné  Vapl  Anikó:  Kérdezi,  hogy addig  kell  így  elszállítatni,  amíg  nem valósul  meg  a
csatornahálózat kiépítése? 
Szlottáné Turi Edina jegyző: A szennyvíz elszállítását kell igazolni, mely a Bakonykarszt adatain
fog alapulni, de 10%-ot (pl. állatok itatása, stb.) le lehet vonni ebből a mennyiségből.
Nemesné Vapl Anikó: Ahol 1 fő él, az nem fog annyi szennyvizet termelni.
Szlottáné Turi Edina jegyző: A Bakonykarszt számlázza le. 
Nemesné Vapl Anikó:  Örülne a csatornázásnak. Második kérdése lenne, hogy a 8-as főútnál a
túlsó  oldalra  (Tüskevár  felé)  szükség  lenne  egy buszmegállóra,  mert  az  emberek  akik  onnan
utaznak nem tudnak beállni fedett helyre. Akár egy fél tető is jó lenne. 
Nemes  Ferencné  polgármester:  Erre  most  nincsen  pályázati  lehetőség,  de  amint  lesz  rá
lehetősége megteszi a szükséges intézkedéseket. 
Nemesné Vapl Anikó: Elmondja,hogy számára a kerti hulladék elégetése problémát jelent a téli
időszakban, mivel korán sötétedik és mire hazaér a munkából, erre már nincsen lehetősége. 
Schédl  Emil  települési  képviselő:  A  szemétszállítás  lehetőséget  ad  a  barnatetejű  kuka
elszállításával a kerti hulladékelhelyezésére.
Nemes Ferencné polgármester: Esetlegesen komposztálni is lehetne. A rendelet hetente kedd és
csütörtökön ad  lehetőséget  az  égetésre.  Mindenkinek megköszöni  a  részvételt és  mindenkinek
Kellemes Ünnepeket kíván.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület a közmeghallgatást 17.50
órakor bezárta. 

Kmf.

   

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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