
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-5/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. április 30-án 

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

Kapcsos Attiláné települési képviselő

   

b.)Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Dürgő Ágnes            p-ü. főelőadó

 

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 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy a napirendi pontok közé 8. napirendi
ponttal a 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálását vegyék fel. Kéri, hogy aki a napirendi pont
felvételével egyetért, kézfenntartással jelezze.

Somlójenő Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
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nélkül – a napirendi pontokról az alábbi határozatot hozta:

 28/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el.

Napirend: Előadó:

1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  Nemes Ferencné polgármester

2./ 2014-es zárszámadás elfogadása  Nemes Ferencné polgármester

3./ SZMSZ módosítása   Nemes Ferencné polgármester

4./ Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló  Nemes Ferencné polgármester
gazdasági programja  

5./ Átfogó értékelés a helyi önkormányzat Nemes Ferencné polgármester
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.  

6./ Falugondnoki beszámoló  Nemes Ferencné polgármester
 
7./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása Nemes Ferencné polgármester
 
8./ 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása Nemes Ferencné polgármester

9./ Vegyes ügyek Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja
a  testületet,  hogy  az  önkormányzat  megfelelő  tartalékkal  lépett  át  a  következő  évre.  Kéri,  aki
egyetért a rendelet módosítással, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2014.
évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

     9/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelete módosításáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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2./  2014-es zárszámadás elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nemes  Ferencné  polgármester:  Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  Kéri,
akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye fel. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, aki elfogadja a 2014. évi zárszámadást, az kézfenntartással
szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a  2014-
es zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotta:

10/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv
 mellékletét képezi.)

3./ SZMSZ módosítása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles
nyilvántartásba  bejegyzett  kormányzati  funkciók  kódjait  érintően  2015.  január  l-jei  hatállyal
változtak az előterjesztésben foglaltak szerint. A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a költségvetési szerv okiratán is
módosítani  kell.  Továbbá  a  kormányzati  funkciók  közé  szükséges  lenne  felvenni  a  szennyvíz
gyűjtése,  tisztítása,  elhelyezése  kormányzati  funkciót,  és  a  zöldterület-kezelés  kormányzati
funkciót.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
kormányzati funkciók felvételéről az alábbi határozatot hozta:

   
       29/2015. (IV. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  felkéri  a  jegyzőt  a  szennyvíz  gyűjtése,  tisztítása,
elhelyezése  és  a  mezei  őrszolgálat  létrehozása  érdekében  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  4/2014.(VII.17.)
önkormányzati  rendeletének  felülvizsgálatára  úgy,  hogy  a
kormányzati  funkciók  közé  2015.  május  15.  napjával  az
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szennyvíz  gyűjtése,  tisztítása,  elhelyezése,  és  a  zöldterület-
kezelés megnevezésű kormányzati funkció felvételét építse be.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. május 15.

                    
Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
SZMSZ módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

11/2015. ( IV.30.) önkormányzati rendelete

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

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4./ Polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programja  
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: A program a fontosabb megvalósításra váró terveket tartalmazza,
mely egy átfogó terv  2019-ig  terjedő időszakra.  Kéri,  aki  elfogadja  a  gazdasági  programot,  az
kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
polgármester 2014-2019 időtartamra szóló gazdasági programjáról az alábbi határozatot hozta:

   
       30/2015. (IV. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  42.  §  4.  pontja  és  116.  §-a  alapján
Somlójenő  Község  2014-2019  közötti  időszakra  vonatkozó
gazdasági  programját  megtárgyalta  és  jelen  határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nemes Ferencné polgármester

 
5./  Átfogó  értékelés  a  helyi  önkormányzat  2014.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Nemes Ferencné polgármester: A településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2014.
augusztus hónapban 43 gyermeket, novemberben 41 gyermeket részesített természetbeni (Erzsébet-
utalvány)  támogatásban az önkormányzat.  Az önkormányzat  tankönyv támogatásban részesítette
azokat  a  családokat,  ahol  nem volt  ingyenes  a  tankönyv.  Somlójenőből  6  fő  óvodás  jár  át.  A
Napközisek száma: 17 fő. Ebből 11 fő kedvezményezett, 4 fő fizetett 50%-át, 2 fő fizetett 100%-át.
Kéri, aki elfogadja az átfogó értékelést, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a helyi
önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés
elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   
       31/2015. (IV. 30.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
átfogó  értékelést  a  helyi  önkormányzat  2014.  évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
elfogadja.
(Az Átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Átfogó  beszámolót  nyújtott  be  Lukács  Attila  falugondnok  a
falugondnoki munkájáról. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
falugondnoki beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   
       32/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  a  Falugondnoki  Szolgálat  2014.  évi
munkájáról  szóló beszámolót,  és azt a melléklet  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Nemes Ferencné polgármester

7./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Belső ellenőrzési jelentést  elkészítette  a Tömpe és Kiss Belső
Ellenőrzési  Betéti  Társaság.  A jelentés  szerint  több éves  ellenőrzések alapján következtetésként
levonható,  hogy  a  pénzügyi  –  számviteli  feladatellátás  évről  évre  javult  az  Önkormányzatnál,
amellett, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a
munkát. Kéri, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon. 
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Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –  a  belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

   
    

   33/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete  a
belső  ellenőrzési  jelentésben  foglaltakkal  egyetért,  azt
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére
tett javaslatot jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

8./ 8-as számú főút bővítésére ajánlatok elbírálása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az árajánlatok a mai napon érkeztek meg. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a 8-as számú főút 2X2 sávosra bővítéséhez szükséges HÉSZ módosításra 3 árajánlat
érkezett, ismerteti az árajánlatokat. Ki kell választani a megfelelőt, akivel a megállapodást is meg
lehet kötni. Az előző ülésen az ajánlattételi felhívásról már született döntés.

Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy három pályázat  került  beadásra az következő
árajánlatokkal:  a Kész Kft.  2.600.000,-  + ÁFA, Kovács Beáta településrendező tervező részéről
2.700.000,- Ft+ ÁFA, Völgyzugoly Kft. 2.450.000,- Ft + Áfa, amelyből 50.000,- Ft+ ÁFA költséget
az  önkormányzat  magára  vállalt,  egyéb  plusz  költségek  miatt.  Elmondja,  hogy a  Völgyzugoly
Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. ajánlata a legolcsóbb, javasolja ennek elfogadását. Várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.

Schédl Emil települési képviselő: Kérdezi, hogy kinek lesz ez költsége? 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az önkormányzatnak kell elfogadnia az árajánlatokat, de a NIF fizeti
ki a költségeket.

Schédl Emil települési képviselő: Javasolja a Völgyzugoly Kft. Árajánlatának elfogadását. 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  a  Völgyzugoly  Kft.  Árajánlatának
elfogadásával, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 8-as
számú főút bővítésére ajánlatok elbírálásáról az alábbi határozatot hozta:

 
       34/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy, dönt, hogy a 3 beadott árajánlat közül a Völgyzugoly
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Kft. Árajánlatát fogadja el 2.450.000,- Ft+ ÁFA, összesen
3.111.500,-  Ft  összegben,  amelyből  50.000,-  Ft+  ÁFA,
azaz  összesen  63.500,-  Ft-ot  az  önkormányzat  egyéb
módosítási igények elkészítése miatt saját forrásból kíván
kiegyenlíteni. 
2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 31.

9./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Bóna Sándor volt somlóvecsei polgármester támogatása

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  Devecseri  Járási  Hivatal   területén  lévő
Települési  Önkormányzatok  Polgármestereit  levélben  kereste  meg  Nagyalásony  Község
Önkormányzata, hogy Bóna Sándor volt somlóvecsei polgármester az önkormányzatok 20.000,- Ft
-tal támogatásával segítség őt a gyógyulásában. Bóna Sándor 7 éve súlyos beteg, a támogatásból
befolyó  összeg  ápolását  könnyítené  meg.  Kéri,  aki  egyetért  a  20.000,-  Ft  támogatásával,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal  – egyhangúlag – Bóna
Sándor volt somlóvecsei polgármester támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

          35/2015. (IV. 30.) Kt. sz. Határozat

1./  Somlójenő Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy, dönt, hogy 20.000,- Ft,azaz Húszeezr forint összeggel
támogatja Bóna Sándor gyógyulást.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a 20.000,- Ft összeget a
megadott számlaszámra utalására.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. május 15.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Nemes Ferencné polgármester:  Elmondja,  hogy  az előző hónapban 3 fő részére  összesen
15.000,- Ft összegben állapított meg rendkívüli települési támogatást megélhetési gondok miatt.

Közösséget érintő események

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a Kistérségi nap megtartásra került a Széki-
tavon  április  25-én,  amely  nagyon  jól  sikerült.  A hétvégén  Anyák  Napja  lesz,  amelyen  a
gyermekek versekkel,  előadással készülnek. Vasárnap lesz a Szent-  Ilona kápolna búcsúja a
Somló hegyen, ahova a falubusz vinné azt, aki fel szeretne menni. A település virágosítására
május elején kerülne sor,  a  Kertai  Kertészetből  megvásárlásra  kerülő virágokból.  Az orvosi
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rendelőbe  szükség  lenne  egy  nyomtatóra,  mert  nagyon  kellene  a  receptek  nyomtatásához.
Szükség lenne egy motoros sövényvágóra is a falu karbantartásához.

Schédl Emil települési képviselő: Kérdezi, hogy mi lesz a helyzet az orvossal? 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy 2  hónapig  lesz  még  Dr.  Dóczy Mariann
doktornő. Az állás meghirdetésre került, reméli lesz rá jelentkező. 

Több kérdés,  hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  16:40 órakor
bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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