
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/61-3/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. március 09-én 
16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi 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.) Távolmaradását jelezte:

      Kapcsos Attiláné települési képviselő

c.)Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

 

d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 4 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 Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

1./  A nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./  Szociális étkeztetés intézményi térítési díj rendelet
Előadó: Nemes Ferencné  polgármester



3./  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelet újraalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Szervezeti Működési szabályzat módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó:  Nemes Ferencné polgármester

6./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

7./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

8./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

9./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást érintő helyi rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja,
hogy Temesvári Zoltán látná el a feladatot, kötelező lesz évente egy alkalommal igénybe venni a
szolgáltatást.  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  gyűjtési,  szállítási  és
ártalommentes elhelyezési díja bruttó 2.500,- Ft/m3 (min. számlázott mennyiség 5  m3 )/ forduló.
Kéri, hogy aki a rendelet- tervezetet elfogadja, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást érintő helyi
rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

4/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló
közszolgáltatásról

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./  Szociális étkeztetés intézményi térítési díj rendelet
Előadó: Nemes Ferencné  polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 221,- Ft normatíva áll
rendelkezésre a szociális étkeztetésnél, de nem kötelező ennyi összeggel csökkenteni. Elmondja,
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hogy a társulás konyhája biztosítaná az ebédet 660,- Ft, illetve mint tudott a Resti Vendéglőből a
nyári időszakban, amikor az óvoda zárva tart és nem tudja biztosítani az ebédet. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy korábban  le  kellett  vonni  a
normatívát, annyi változás történt, hogy a személyi térítés díj nem lehet magasabb az önköltségi
árnál. Elmondja, hogy lehetőség van kevesebb normatíva felhasználására, bár az önkormányzat a
feladat  ellátás  megvalósításával  a  szociálisan  rászorult  személyek  részére  nyújt  segítséget  a
mindennapjaikban. 

Schédl  Emil  települési  képviselő:  Elmondja,  hogy aki  rendel  ebédet,  ő  szociálisan  rászoruló
legyen.

Szlottáné Turi Edina jegyző: A rendeletben szabályozottak szerint lehet igénybe venni a szociális
étkeztetést, a rendelet határozza meg a  szociálisan rászorultak körét. A megállapodás után kerül a
térítési díj kifizetésre, abban kerül rögzítésre a térítési díj összege.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy azt javasolja,  hogy 150,- Ft normatívan kerüljön
levonásra.

Schédl Emil települési képviselő: Egyetért és javasolja annak elfogadását.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet- tervezetet, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
szociális étkeztetés intézményi térítési díj rendeletről az alábbi rendeletet alkotta:

5/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

          a szociális étkezés intézményi térítési díjáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelet újraalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. 

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  A Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  a
korábbi rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése törvénysértő, mert az ülésről bejelentés nélkül távol
maradó képviselővel szemben alkalmazandó szankciókról  kizárólag az önkormányzat SZMSZ-
ében lehet rendelkezni. A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelete helyett alkosson új rendeletet
a tiszteletdíjakról, mely összhangban áll a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseivel.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki egyet ért a határozat tervezettel, az szavazzon.
 
Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
törvényességi felhívás elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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17/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

1.  Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Veszprém Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2. A felhívás a 7/2014.(XI.05.) önkormányzati rendelet  4. §
(2)  és  (3)  törvénysértő  bekezdéseinek megszüntetésére
irányult  a   Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 33. §-
a alapján.
3.  A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal,  hogy  a
jogszabályoknak megfelelő rendeletet a megadott határidőig
megalkotja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 23.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki a rendelet- tervezetet elfogadja, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotta:

6/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4./ Szervezeti Működési szabályzat módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-t a újabb kormányzati
funkciók  felvétele  miatt  felül  kell  vizsgálni.  A szociális  étkeztetés  kormányzati  funkcióként
besorolásra kerül. Kéri, hogy aki elfogadja, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Szervezeti Működési szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

7/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

Somlójenő  Község  Önkormányzata  szervezeti  és
működési  szabályzatáról  szóló  4/2014.(VII.17.)
önkormányzati rendelete módosításáról 

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó:  Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre
került. Minden év szeptember 15-ig az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő
Fejlesztési  Tervet  kell  készíteni.  A  Bakonykarszt  Zrt.  meghatalmazással  vállalja,  hogy  az
Önkormányzat  víziközmű-vagyonára  2016-2030.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet
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elkészíti. Kéri, hogy aki elfogadja a határozat tervezetet, az szavazzon.

Somlójenő Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról az
alábbi határozatot hozta:

18/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
11-26569-1-002-00-04  MEKH  kóddal  rendelkező 28.
sorszámú Somlóvásárhely  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  2016-2030.  évekre
vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Terv  készítésére  vonatkozó
napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§  (2)  bekezdése  szerinti  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel
kapcsolatos  kötelezettségek  végrehajtása  érdekében  a
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy
hatalmazza  meg  a  BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési
Tervvel  kapcsolatos  önkormányzati  kötelezettségek
teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a
Vksztv.  valamint  az  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  által
megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a  2016-2030.
évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra  irányuló  eljárásban  képviselje  az
Önkormányzatot.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

6./ Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  mindenki  megkapta.  A
vagyonértékelést 2015. 12. 31-ig kell elkészíteni. Kéri, aki elfogadja, az szavazzon.

Somlójenő Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
önkormányzat  tulajdonában  levő  víziközmű-vagyon  vagyonértékeléséről az  alábbi  határozatot
hozta:

19/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
11-26569-1-002-00-04 MEKH  kóddal  rendelkező  28.
sorszámú  Somlóvásárhely  ivóvízellátó víziközmű-rendszer
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Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény
78.§  (1)  bekezdése  szerinti  vagyonértékelési  kötelezettség
teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz-
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén
egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az
előterjesztés  mellékletét  képező,  a  vagyonértékeléssel
kapcsolatos  jogokat  és  kötelezettségeket  tartalmazó
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja
alá.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

7./ Pályázati úton támogatott civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  Somló és Környéke Borút Egyesület benyújtotta elszámolását a
2014. évben felhasznált támogatásról. A Somló- környéki értéktár létrehozásáról már korábban
volt  szó,  erre  használták  fel  a  támogatást.  A Veszprém Megyei  Értéktár  vezetője  segítette  az
indulást,  60.000,-  Ft-tal  támogatta  Somlójenő  az  értéktár  létrehozását.  Kéri,  aki  elfogadja,  az
szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –
pályázati  úton  támogatott  civil  szervezetek  2014.  évi  támogatásának elszámolásáról az alábbi
határozatot hozta:

20/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat
 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Somló  és  Környéke  Borút  Egyesület  2014.  évi
programjára pályázati úton elnyert , támogatási szerződés
alapján  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  készített
pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. március 31.

8./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes  Ferencné  polgármester:  Az  előterjesztés  mindenkinek  megküldésre  került.  Somlójenő
településen  korábbi  szabályozás  szerint  lehet  az  égetést  megvalósítani,  de  Somlójenőhöz  tartozó
külterületekre és zártkertekre vonatkozóan is szabályozásra kerülne az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése belterületen keddi és csütörtöki napokon 08.00 -
18.00  óráig  megengedett,  külterületen  és  zártkertben  szerdai,  csütörtöki  és  szombati  napokon
08.00 -  18.00  óráig  megengedett,  kivéve  ha a  kijelölt  napok munkaszünettel  járó ünnepnapra
esnek. Kéri, akinek kérdése van, tegye fel.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet- tervezetet, az szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotta:

8/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

9./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
 
Vízkár elhárítási terv

Nemes Ferencné polgármester: A településre vonatkozóan elkészült a vízkár elhárítási terv. Kéri, aki
elfogadja, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Településrendezési Eszközök módosítási tervéről az alábbi határozatot hozta:

21/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a vízkár elhárítási tervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gyermekétkeztetés   

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy visszatérve a 2. napirendi ponthoz, megvitatásra
kerültek az előterjesztés szerinti térítési díjak, de a határozat meghozatalára nem került sor. 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kéri  a  képviselőket,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  térítési  díj
vonatkozásában. Kéri, aki egyetért a határozat-tervezettel, az szavazzon.

Somlójenő Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
alábbi határozatot hozta:

22/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

1. Somlójenő Község Önkormányzata a Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó Társulás
által  fenntartott  melegkonyha  gyermekétkeztetésre
vonatkozó nyersanyag normáit a mellékelt javaslat alapján
elfogadja.
2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Somlóvásárhely
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Község Önkormányzatát,  hogy alkossa meg rendeletét  a
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
3.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
megállapodások megkötésére, és aláírására.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

(A javaslat  a határozat mellékletét képezi)

Oktatás támogatása
Nemes Ferencné polgármester: Az iskola megkereste az önkormányzatot, hogy KIP-es oktatás volt a
pedagógusok részére, ahol elsajátították, hogyan kell játékos oktatással tanítani a gyerekeket. Az első
felkészítő már megtörtént, a márciusban induló képzéshez kérnek anyagi segítséget, hogy a játékos
tanulásba be tudják vonni a gyermekeket. Javasolja, hogy 20.000,- Ft-tal támogassák az iskolát. Kéri
képviselő társait, hogy tegyék meg javaslataikat.

Fekete András Gáborné települési képviselő: A javaslattal egyetért, hogy 20.000,-Ft-ot vállaljon az
önkormányzat.

Schédl Emil települési képviselő: Egyetért a javaslattal, ő is támogatja.

Somlójenő Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
alábbi határozatot hozta:

23/2015. (III.09.) Kt. sz. határozat

Somlójenő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy  20.000,-  Ft  összeggel  támogatja  a
Széchenyi  István  Általános  Iskolát  (Somlóvásárhely,
Szabadságtér 17.) a KIP-es oktatást.

Start munkaprogram 

Nemes Ferencné polgármester: A Start munkaprogram elindult a településen, a héten lesz az első
ellenőrzés.  A  Hosszabb  idejű  közfoglalkoztatás  március  16-án  indul  el,  1  hónapra  3  fő
foglalkoztatására van lehetőség, havonta változik ki kerül foglalkoztatásra augusztus 31-ig, így több
személy részére van lehetőség a foglalkoztatásra.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja, hogy  az előző hónapban 1 fő részére összesen
20.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  önkormányzati  segélyt  közeli  hozzátartozó
eltemettetésére tekintetettel.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő- testület  nyílt  ülését 16.50
órakor bezárta. 

Kmf.

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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