
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-7/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 25-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.
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Somlójenő Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend: Előadó:

1./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról  Nemes Ferencné polgármester
      szóló rendelet megalkotása

2./ Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra  Nemes Ferencné polgármester
     pályázat benyújtása

3./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása  Nemes Ferencné polgármester

4./ Vegyes ügyek  Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja
a  testületet,  hogy  a  helyi  köművelődési  feladatok  ellátására  lehet  pályázatot  beadni.  A
közművelődési feladatok ellátásának feltételeit alapvetően az állam és a helyi önkormányzat köteles
biztosítani.  A települési  önkormányzata a törvény és a helyi  lehetőségek, valamint  sajátosságok
alapján rendeletben határozza meg, hogy e feladatot milyen formában, milyen módon és milyen
mértékben  látja  el.  Az  önkormányzati  rendelet  megalkotása  feltétele  az  állami  támogatásnak,
pályázati és egyéb költségvetési források elnyerésének. 

Fekete András Gáborné települési képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását. 

Nemes  Ferencné  polgármester:   Kéri,  aki  a  rendelettervezetet  elfogadja,  az  kézfenntartással
szavazzon.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a  helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

     12/2015.  (VI.26.) önkormányzati rendelete

  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./   Közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Nemes Ferencné polgármester: Az előterjesztés mindenki részére megküldésre került. Javasolja a
pályázat benyújtását a Kultúrház külső állagának javítása és újraszínezése érdekében. Kéri, akinek
kérdése, hozzászólása van, az tegye fel. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy az épület külső felújítását szükségesnek tartja,
így egyetért a pályázat benyújtásával.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kéri,  aki  elfogadja  a  pályázat  benyújtását  a  közművelődési
érdekeltséget növelő támogatásra, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közművelődési érdekeltséget növelő támogatásra pályázat benyújtásáról az alábbi határozatot hozta:

40/2015.( VI.25. ) Kt. sz. határozat

1.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt,  hogy pályázatot  nyújt  be  a  belügyminiszterrel  és  a
nemzetgazdasági  miniszterrel  közösen  meghirdetett
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  7.  pont  a)  pont  szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, kifejezetten a
közművelődési  intézmény  épületének  felújítására,
karbantartására.

2.  Közművelődési  intézmény  épület  felújításának,
karbantartásának  összköltsége  3.247.136 Ft,  melyhez  az
önkormányzat 2.897.136 Ft  pályázati  támogatást  igényel  és
350.000 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

3.  A  pályázat  benyújtása  elektronikus  úton  a  Magyar
Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren kersztül
történik. 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.29.

5.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések megtételére,  a pályázati  dokumentáció
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

Nemes  Ferencné  polgármester:  A közművelődési  érdekeltséget  növelő  támogatás  pályázata
ügyében közösségi színtér kijelölésére is egyben hozzunk döntést, mivel szükséges a pályázathoz.
Javasolja, hogy 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. számú 170 helyrajzi szám alatti ingatlan kerüljön
kijelölésre. Kéri, hogy aki egyetért az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közösségi színtér kijelöléséről az alábbi határozatot hozta:
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41/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község  Önkormányzat képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy  közművelődési  intézmény  illetve  közösségi
színtérnek kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő 8478
Somlójenő, Petőfi u. 99. számú 170 hrsz-ú ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság Összefoglaló
jelentését  megküldte  a  2014.  évi  választásokhoz  kapcsolódó  költségek  bizonylatolásáról,  az
elszámolás felülvizsgálatáról. A jelentésben megállapították, hogy a választásokhoz kapcsolódóan a
jogszabály előírásainak megfelelően elkészítették a  tiszteletdíj  és  megbízási  szerződéseket,  amit
aláírt  a  megbízó  és  a  megbízott.  Az  elszámoláshoz  csatolták  a  kifizetési  jegyzékeket,
számlakivonatokat,  számlákat,  egyéb  bizonylatokat.  A teljesítés  igazolása  megtörtént,  de  nem
minden esetben szabályosan. A támogatások felhasználásról a tanúsítványt,  elszámolólapokat  az
előírt tartalommal, határidőben elkészítették és megküldték a Kormányhivatal – Területi Választási
Iroda részére.   Kéri, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a  belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

42/2015. (VI. 25.) 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

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előző  hónapban  1  fő  részére  havonta
összesen  5.000,-  Ft  összegben  állapított  meg  települési  támogatást  lakhatáshoz  kapcsolódó,
rendszeres kiadások viselésére tekintettel
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Közösséget érintő események

Nemes Ferencné polgármester: Az orvosi rendelőben ÁNTSZ ellenőrzés volt, a felmerülő hibák
javítva, a rendelőben a vízcsap csere megtörtént, a tájékoztató táblákat kihelyeztük, fényképeket
készítettünk, amit az ÁNTSZ felé továbbítottunk. Június 20-án megtartottuk a Kölyöknapot, a helyi
Vöröskereszt főzte a vacsorát, a Veszprém megyei Könyvtár pályázat útján támogatta a rendezvényt
zenés  gyermek  műsorral.  100.000,-  Ft-ba  került  a  Kölyöknap  az  önkormányzatnak.  A .fenti
buszmegállónál a hegesztések megtörténtek. Elkészült a Somlói Juhfark Nyárról a programújság
lakosságszám  arányosan  járulunk  hozzá  100,-  Ft-tal.  A  Juhfark  fesztivál  Somló  redezvényét
45.000,-  Ft-tal  támogatná  az  önkormányzat,  melyet  még  a  Somló-környéki  települések  is
támogatnak.  A Somló  hegyen  a  1093-as  helyrajzi  számú  út  javításra  szorul,  Borbély  Csaba
vállalkozót  kérnénk fel  hogy a  javításokat  (tolólappal  egyengesse  el  az  útszakaszt)  végezze  el.
Pályázatot  adtunk be  két  belterületi  útra  a  Rákóczi  és  a  Rózsa  utcák  felújítására.  A pályázatot
befogadták,  várjuk  a  pozitív  döntést.  A  rekultivált  területet  lekaszáltuk  a  GYHG  Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérésére. Két orvos is jelentkezett, Dr. Dombi István és Dr.
Barta Zsuzsa személyében, mivel Dr. Dóczi Mariann július 01. naptól nem látja el a háziorvosi
teendőket. 2015. július 01. naptól határozatlan ideig előre láthatólag Dr. Dombi István látja el a
háziorvosi  szolgálatot.  A Rákóczi  utca 25.  szám alatti  ház bontása megoldódott,  az életveszélyt
elhárította  a  tulajdonos.  Július  11-én  lesz  a  falunap,  lesz  főző  verseny,  a  húst  és  a  tüzifát  az
önkormányzat  biztosítja,  a  programot  Somlójenő  önkormányzata  szervezte  és  a  költségeket  is
biztosítja  dologi  kiadásai  között.  A parlagfűmentesítés  megtörtént  a  településen,  július  11-én  a
falunap előtt a fűnyírás megoldásra kerül minden lakóépület előtt is. 

Kamera rendszer meghibásodása

Nemes Ferencné polgármester:  A kamerát villamcsapás okozta másodlagos kár érte a szakértő
megállapítása alapján, aki ma délelőtt mérte fel. A kár bejelentése megtörtént a Groupama biztosító
felé, ennek az elbírálása még folyamatban van. A kárszakértő szerint kb. 500.000,- Ft a kár értéke.

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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