
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/81-3/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 06-án 
16.00 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./  A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

2./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző



3./ Falugondnoki autó közbeszerzése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./  Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 2010. évben
megválasztásra  került  HVB tagjainak mandátuma 2014.  évi  választásokig tart  és  aki  kiesik azt
pótolni kell.  A HVB egy tagja telefonon bejelentette lemondását, amelyet későbbiekben írásban is
megtesz, egy tagja települési képviselő lett, helyébe belépett az egyik póttag, ezért szükségessé vált
a bizottságba egy tag, és egy póttag megválasztása. Mészáros Irén Éva Somlójenő, Petőfi u. 71.
szám alatti lakost javaslom a HVB tagjának és Lukács Attila Somlójenő, Petőfi u. 20. szám alatti
lakost javaslom póttagnak. A póttagnak akkor lesz feladata, ha nem tud a HVB tagok valamelyik
részt venni. Akinek van észrevétele, az kérem, tegye meg. 

Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Helyi
Választási Bizottság tagjának megválasztásáról az alábbi rendeletet alkotta:

                   
10/2014. (III.06.) Kt. sz. határozat 

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  A  választási
eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény 35.  §  (1),(2)
bekezdése  alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság  tagjának
megválasztja: Mészáros Irén Éva 8478 Somlójenő, Petőfi u.
71.  szám  alatti  lakost,  póttagjának  megválasztja:  Lukács
Attila 8478 Somlójenő, Petőfi u. 20. szám alatti lakost.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezett – polgármester előtt
történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. március 11.

2. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottság feladatát a következő
helyi választásig látja el. 2014. március 17. napig fel kell állítani a szavazatszámláló bizottságot.
Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az előterjesztésben foglaltak szerint
Kovács Sándorné, Fülöpné Jenei Annamária, Tudja Istvánné, póttagként pedig Tóth Józsefné, és,
Szabó Tamásné személyeket indítványozom. 



Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

11/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község képviselő-testülete a helyi Szavazatszámláló
Bizottságba  tagként  Kovács  Sándornét,  Fülöpné  Jenei
Annamáriát,  Tudja Istvánnét, póttagként pedig Tóth Józsefnét,
és, Szabó Tamásnét megválasztja.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester előtt
történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. április 1.

3. Falugondnoki autó közbeszerzése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.
Amennyiben a megvásárlásra kerülő gépjármű értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000 Ft-ot,
úgy  az  önkormányzatnak  a  2011.  évi  CVIII.  törvény  a  közbeszerzésről  alapján  a  beszerzést
kizárólagosan  közbeszerzési  eljárás  keretében  valósíthatja  meg.  Mivel  önkormányzatunknál  a
megvásárlásra  kerülő  gépjármű  értéke  meghaladja  a  nettó  8.000.000  Ft-ot,  ezért  szükséges  a
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása. "Új  gépjármű,  mikrobusz  beszerzése"  tárgyú  árubeszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a  Firmiter Betéti Társaság megbízását javaslom.
Kérem, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Firmiter
Betéti Társaság megbízásáról az alábbi határozatot hozta:

   

   12/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy
megbízza  a  Firmiter  Betéti  Társaságot
(Képviselő:Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető,  Cím: 8230
Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A) "Új gépjármű,
mikrobusz beszerzése" tárgyú árubeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  a  Kbt.  122/A.  §
szerint.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási-tanácsadási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A  megbízási-tanácsadási  szerződés  az  előterjesztés



mellékletét képezi.)

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  mindehhez  a  közbeszerzési  szabályzattal  is
rendelkezni kell.  Kérem, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzatot, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közbe-
szerzési szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   

13/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  Somlójenő  Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A  Közbeszerzési  Szabályzat  az  előterjesztés  mellékletét
képezi.)

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy szükséges ehhez a közbeszerzési terv is, melyet
ismertet. Kérem, aki elfogadja a közbeszerzési tervet, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közbe-
szerzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   

14/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Képviselő-testülete Somlójenő Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Tervét elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 (A Közbeszerzési Terv az előterjesztés mellékletét képezi.)

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  ajánlattételi  felhívásról  kérem,
kézfenntartással döntsön a Képviselőtestület.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az ajánlat-
tételi felhívásról az alábbi határozatot hozta:

   

15/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  az  ajánlattételi
felhívást a közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  tv.  (a



továbbiakban:  Kbt.)  Harmadik  rész,  122/A.  §  szerinti
közbeszerzési  eljáráshoz  „Új  gépjármű,  mikrobusz
beszerzése” tárgyában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.)

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy a falugondnoki gépjármű dokumentáció célja,
hogy  segítséget  nyújtson  a  felhívásban  meghatározott  követelményeknek  eleget  tévő  ajánlat
elkészítéséhez. Kérem, aki elfogadja az, kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a közbe-
szerzési eljárás dokumentációjának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   

16/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  az  „Új  gépjármű,
mikrobusz  beszerzése” tárgyában  indított  közbeszerzési
eljárás  dokumentációját  elfogadja.  A  dokumentáció  célja,
hogy  segítséget  nyújtson  a  felhívásban  meghatározott
követelményeknek eleget tévő ajánlat elkészítéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.)

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy bíráló bizottság felállítására van szükség. A bíráló
bizottság elnöke Szlottáné Turi Edina, a bíráló bizottság tagjai pedig Harsányiné dr. Tóth Beáta és
Harsányi  István  lenne.  Kérem,  aki  elfogadja  a  bíráló  bizottság  tagjait  az,  kézfenntartással
szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a bíráló
bizottság elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   

17/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kbt.
22. §. (4) bekezdése szerinti 3 tagú bírálói bizottság személyi
összetételére tett javaslatot elfogadja.
Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  az  „Új  gépjármű,
mikrobusz  beszerzése”  tárgyában  indított  közbeszerzési
eljáráshoz szükséges bírálóbizottságot hoz létre a következők
szerint:
Bíráló Bizottság elnöke: Szlottáné Turi Edina

Bíráló Bizottság tagjai: Harsányiné dr. Tóth Beáta

Harsányi István



Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.)

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben is foglalt ajánlattevők kerültek
be a közbeszerzési eljárásba.
Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy az autóvásárlásánál azért az ár is számít. Lehet,
hogy messzebb lévő kereskedőnél olcsóbban lehet megvenni. 
Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy meghívásos közbeszerzés kell, hogy legyen, ezért
szerepel ez a három cég. Az autónak Volkswagennek kell lennie, mert ezt a típusú autót nyertük
meg. 
Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy az a lényeg, hogy az autót megnyertük. 
Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja a bíráló bizottság tagjait az, kézfenntartással
szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az ajánlat-
tevői adatlapon megjelölt cégek elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   

18/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
mellékelt ajánlattevői adatlapon megjelölt cégeket elfogadja
ajánlattevőnek. E szerint:
1.sz.  ajánlattevő:  Vörös  Szerviz  Kft.  9700  Szombathely,
Pálya u. 3
2.  sz.  ajánlattevő:  Ring-Autó  Kft.  8200  Veszprém,  Észak-
keleti útgyűrű 18.
3. sz. ajánlattevő: Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche 
Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út hrsz.:2854/a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A teljes  ajánlattevői  adatlap  az  előterjesztés  mellékletét
képezi)

4. Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Tájegységi értéktár

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy 2014. március 5-én megtartott értekezleten esett
szó a tájegységi értéktár létrehozásáról, melyet Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlószőlős, Doba és
Borszörcsök  települések  hoznának  létre  és  ezt  a  Somlói  Borút  Egyesület  koordinálná.  Anyagi
hozzájárulással  ez nem járna.  Minden egyes  a  településen  lévő,  felmerülő  értékeket  be lehetne
emelni. Hasonló érték lehet Koleda Lászlóné és Visi Lászlóné, ők horgolnak, az ő munkájuk is be
kerülhetne. 

Schédl Emil települési képviselő:  Elmondja, hogy ha pénzbe nem kerül és értéket teremt, akkor



javaslom, hogy támogassuk. 
Kapcsos Attiláné települési képviselő: Elmondja, hogy én is javaslom, akár még nagyon jól is
jöhet ez a településnek.

Nemes Ferencné polgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy Somlójenő települése hozzájáruljon a
tájegységi értéktár létrehozásához az, kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a tájegy-
ségi értéktár létrehozásának hozzájárulásáról az alábbi határozatot hozta:

   

19/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Somlóvásárhely- Doba- Borszörcsök- Somlószőlős
településekkel együtt tájegységi értéktárat hoz létre. 
Az értéktár koordinálásával,  működtetésével megbízza a
Somlói-borút egyesületet.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  ezzel  kapcsolatos
intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Start munka

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy február  5-én kiszebáb készítés  volt,  és kakaó
party, melyen mindenki jól érezte magát. Másik alkalommal a nyugdíjasoknak életmód előadás volt,
melyet Dukainné Bencze Ildikó tartott. 
2014. március 01-jén indult a Start munkaprogram, a földek trágyázása megtörtént. 

Berzsenyi Kevin támogatása 

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy Berzsenyi Kevin Spanyolországba megy a foci
csapattal,  70.000,- Ft lesz a kiutazása,  javaslom, hogy 10.000,-  Ft-tal  támogassuk, hogy sikeres
sporteredményeket érhessen el. Kérem, aki egyetért az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a Berzse-
nyi Kevin támogatása ügyében az alábbi határozatot hozta:

   

20/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy
dönt,  hogy a  Berzsenyi  Kevin  gyermeket  10.000,-  Ft-tal
támogatja.  A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a
polgármestert a támogatás utalására.

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.



Közösségi programok

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Falunap  2014.  július  12-én  lenne,  ez  a
végleges, mert a zenész akkor ér rá. Budai Benjanmin bált szeretne rendezni a Kultúrházban. A
nagy bált én nem támogatom, esetleg batyus bál támogatását javaslom. 

Schédl  Emil  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  egy  bálban  nehéz  azt  szabályozni,  hogy
kimenjen be, ezt nem lehet korlátozni.

Belléncs Károly települési képviselő: Elmondja, hogy batyus bálról lenne szó.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy a  nagy bálhoz  büfé  kell,  és  mosdó  helyiség
használata is. 

Fekete  András  Gáborné  alpolgármester:  Elmondja,  hogy  csak  batyus  bál  legyen,  az  azért
szolidabb. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy ha rendez egy bulit, akkor biztosan reklámozni
fogja,  az  a  félő,  hogy  olyanok  is  eljönnek,  akik  nem  rendesen  viselkednek  és  milyen
következményei lesznek.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a nagy bált nem támogatom, de a batyus bált
milyen  alapon  utasítsuk  el,  amikor  másnak  is  megengedtük.  Amennyiben  Budai  Benjamin
személyesen  megkeres,  úgy  visszatérünk  a  bál  engedélyezésére.  5  nővel  több  dolgozik  a
közfoglalkoztatásban 2 hónapig, és ez államilag teljesen finanszírozott. A téli Start programra is
beadtuk a pályázatot 2014. május 01- től  2014. július 31.  –ig,  ha elfogadják,  akkor parkosítani
fogunk. 

Buszváró

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy a buszváró ügyében megkerestem Sülysápon a
Valcol Kft-t árajánlat készítése céljából, illetve Férheczli József Somlószőlősi magánvállalkozót is.
Az árajánlatot ismerteti és megtekintésre átadja a Képviselőtestület tagjainak. Elmondja, hogy a
korábban már tárgyalt Bóbita buszvárót részletekben szállítanák, de az olyan alacsony, hogy nem
mindenkinek szolgálná az érdekét.

Schédl  Emil  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy  az  olcsóbb  árajánlat  elfogadása  lenne
célszerűbb. A falubusznak is kell egy helyet kialakítani. 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  először  a  buszváró  sziget  bővítése,  majd  a
buszváró felépítése  történjen  meg és  utána tudnánk kialakítani  a  falubusznak a zárt  helyiséget.
Javasolja  az olcsóbb árajánlat  elfogadását.  Kérem, a képviselőtestület  hozza meg a döntését  az
árajánlattal kapcsolatosan, kézfenntartással szíveskedjenek szavazni.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a buszvá-
ró építésének árajánlatáról az alábbi határozatot hozta:

   



21/2014.(III.06.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy
dönt,  hogy Somlójenő  településen  autóbuszváró  helyiség
felépítésére  Férheczli  József  Somlószőlős,  Kossuth  L.  u.
250.  szám  alatti  lakos  vállalkozót  bízza  meg.  A
Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kivitelezési munkák megszervezésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.40 órakor
bezárta. 

kmf.

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


