
 

Szomolya Község Önkormányzata 

Polgármestere 

3411  Szomolya, Szabadság tér 1. 

Tel: 49/526-000, Fax. 49/426-000 

Email: pmhszomolya@t-online.hu 

Üsz: SZO/539/2019. 

Üi: Kövecses Zsolt 

MEGHÍVÓ 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Szomolya Község Önkormányzata polgármestere ezúton tisztelettel meghívja, Szomolya Község 

Önkormányzata soron következő rendes testületi ülésére. 

Időpont: 2019.03.12. 15.00 óra. 

Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala tanácsterme 3411 Szomolya, 

Szabadság tér 1. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.13.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni támogatásokról. 

(írásbeli melléklet) ea: Polgármester 

2. Szomolya Község Önkormányzata 11/2019 (03.12.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői beszámolója szomolyai kirendeltségével kapcsolatos 

szakasz elfogadásáról. (írásbeli melléklet) ea: Polgármester 

3. Szomolya Község Önkormányzata 12/2019 (03.12.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi 

Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításáról. (írásbeli 

melléklet) 

ea: Polgármester 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2019 (03.12.) önkormányzati 

határozata a viziközmű vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony, bérleti 

üzemeltetési jogviszonnyá alakítására vonatkozóan.  

5. Egyebek. 

A napirendi pontok fontossága miatt feltételen megjelenést kérek. 

Szomolya, 2019. 03. 05.  

mailto:pmhszomolya@t-online.hu


      Guczi István polgármester sk. 

Értesülnek: 

1. Kovács Imre alpolgármester 

2. Bene Csaba képviselő 

3. Daragó László képviselő 

4. Farkas László képviselő 

5. Fülöp István képviselő 

6. dr. Molnár István képviselő 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Tállai András Miniszterhelyettes- Országgyűlési Képviselő  

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Önkormányzati Hivatal dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó: 1 db 



Jelenléti ív: 1 db 

Jegyzőkönyv: 4. ssz. 

Határozat: 10-13 

Rendelet: 2. ssz. 

Mellékletek: 3 db. 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: 2019.03. 12. napon Szomolya Község Önkormányzata soron következő nyílt testületi ülésén. 

15.00 órától. 

Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala Tanácsterme 

Meghívottak: 

1. Kovács Imre alpolgármester 

2. Bene Csaba képviselő 

3. Daragó László képviselő 

4. Farkas László képviselő 

5. Fülöp István képviselő 

6. Dr. Molnár István képviselő 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Tállai András Miniszterhelyettes-Országgyűlési képviselő 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Jelen vannak:  

1. Guczi István polgármester 

2. Kovács Imre alpolgármester 

3. Bene Csaba képviselő 

4. Daragó László képviselő 

5. Farkas László képviselő 

6. Fülöp István képviselő 

7. Dr. Molnár István képviselő 

Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző. Távollétében, felhatalmazásával helyettesíti: 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 



Jegyzőkönyvet vezeti: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Guczi István polgármester: Köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy jelen van a Képviselő-

testület valamennyi tagja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A készülő jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Bene Csaba és Fülöp István képviselőket.  

Tárgyalni kívánt napirendi pontok: 

1.  Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.13.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni támogatásokról. 

(írásbeli melléklet) 

ea: Polgármester 

2. Szomolya Község Önkormányzata 11/2019 (03.12.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői beszámolója szomolyai kirendeltségével kapcsolatos 

szakasz elfogadásáról. (írásbeli melléklet) 

ea: Polgármester 

3. Szomolya Község Önkormányzata 12/2019 (03.12.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi 

Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításáról. írásbeli melléklet) 

ea: Polgármester 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2019 (03.12.) önkormányzati 

határozata a viziközmű vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony, bérleti 

üzemeltetési jogviszonnyá alakítására vonatkozóan.  

5. Egyebek. 

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan bárkinek hozzátennivalója. Amennyiben nincs, úgy kéri a 

napirendi pontok és a hitelesítők személye elfogadását kézfelemeléssel.   

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2019. (03.12.) önkormányzati határozata 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2019.03.12. napi ülés napirendi pontjait és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadja az alábbi szavazati arányokkal: 

Választott 7 fő önkormányzati képviselőből, szavazott: 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0fő. 

1. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 2/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete 

Szomolya Község Önkormányzata által biztosított pénzbeni és természetben nyújtott 

támogatásokról. 

Guczi István polgármester: Mint ismeretes Szomolya Község Önkormányzata az adóerő képesség és a 

szociálisan hátrányos helyzetű népesség számát figyelembe véve jelentős mértékű szociális 

normatívában részesül. Az önkormányzat korábbi szociális rendelete 7/2015. (VII. 30.) azonosítású. 

Érthetően az akkor megállapított, főként a pénzben nyújtott támogatások felülvizsgálatra szorulnak. 



A meghívóval kiküldött rendelettervezet egyik fő eleme, hogy egyes pénzbeli ellátástípusok 

támogatásintenzitása felső határa növekedett. Ilyen például az egyszer adott rendkívüli támogatás, a 

temetési segély, valamint a gyógyszertámogatás mértéke. A másik fő elem, az új támogatási formák. 

Ilyenek: a közfoglalkoztatottak szociális támogatása, valamint az első lakáshoz jutási támogatás. Itt az 

indok, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevőket motiváljuk arra, hogy abban több időt töltsenek el. 

Mindig komolya gond ugyanis a létszámok tartása, mivel amikor a mezőgazdasági betakarítási szezon 

megkezdődik, tömegesen mondanak fel. sajnos nem tartja szem előtt senki, hogy az alkalmi 

foglakoztatás csak ideig-óráig tart, amíg vége nincs a szezonnak. Emiatt már évek óta év végén 

Szomolya Község Önkormányzata a közfoglalkoztatási pályázaton nyert pénzből visszafizet. 

Hangsúlyozom, hogy a támogatásra csak az jogosult, aki már megelőzően is legalább 6 hónappal 

korábban rendelkezett munkaszerződéssel. Így tehát azokat preferáljuk, akik az év során a 

közfoglalkoztatásban huzamos időt töltenek el. Ezek az emberek szociálisan egyébként is rászorultak, 

mivel alacsony foglalkoztatásúaknak számítanak, több gyermeket, illetve eltartottat gondoznak, stb. 

Az első lakáshoz jutók támogatása esetében az önkormányzat elő szeretné segíteni, hogy a fiatalok, 

30 év alattiak Szomolyán létesítsenek családot és lakhatást. Változatlanul jelen van a tervezett, most 

elfogadásra kerülő rendeletben is: 

- Közüzemi díj támogatás (áram) 

- Köztemetés 

- Helyi fűtéstámogatás 

- Iskolakezdési támogatás. 

- Szociális étkeztetés 

 Egyebet elmondani nem kívánok. Van-e valakinek kérdése, hozzátennivalója. Amennyiben nincs, úgy 

kérem, a rendeletet kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjen a Tisztelt Testület.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások. 

(A rendeletet teljes terjedelemben ld. mellékletek között.)  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendeletet egyhangúlag elfogadta az alábbi 

szavazati arányokkal. 

Választott 7 fő önkormányzati képviselőből, szavazott: 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont 

Tárgy: A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői beszámolója a szomolyai kirendeltséggel 

kapcsolatos szakasza elfogadásáról. 

Guczi István polgármester: Mint minden évben a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint 

kirendeltségei 2018. évi működésével kapcsolatosan Jegyző asszony beszámolót tett közzé és 



juttatott el az önkormányzatunkhoz, annak szomolyai kirendeltséget érintő szakasza elfogadása 

érdekében. Kérem, a tisztelt testületet annak elfogadására, annál is inkább, mert az abban szereplő 

adatokat a mi kirendeltségünk juttatta el Mezőkövesdre. A beszámoló a meghívó mellékletét 

képezte.    

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem a z önkormányzatot a beszámoló elfogadásával 

kapcsolatos határozathozatalra. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2019 (03.12.) önkormányzati határozata 

Tárgy: A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évről szóló beszámolója a szomolyai 

kirendeltséget érintő része elfogadása. 

(A jegyzői beszámoló teljes szövegét ld. a jegyzőkönyv mellékleteként.) 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete a beszámolót egyhangúlag elfogadta az alábbi 

szavazati arányokkal: 

Választott 7 fő önkormányzati képviselőből, szavazott: 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0fő. 

3. napirendi pont 

Tárgy: A Mezőkövesdi Kistérségi Társulási Tanács Társulási megállapodása módosítása. 

 

Guczi István polgármester: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
2. függelékében fel vannak sorolva a társult önkormányzatok és az azokat képviselő polgármesterek 
nevei.  
 
A 2018. december 09-én megtartott időközi önkormányzati választáson Tibolddaróc település 
lakossága Nagy Sándort választotta meg polgármesternek. A Társulási Megállapodás 2. függelékében 
átvezetésre kerül a település önkormányzatát képviselő polgármester neve, Dósa József helyett Nagy 
Sándor neve kerül be és értelemszerűen a Megállapodás aláírója is ő lesz. 
 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosított Társulási 
Megállapodást elfogadni szíveskedjen. 
 

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulásban lévő valamennyi önkormányzat képviselő-

testületének el kell fogadni és az erről készült határozatot meg kell küldeni a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társuláshoz. 



A Társulási Tanács módosított okirata a meghívó mellékletét képezte. Amennyiben nincs kérdés 

hozzászólás, úgy kérem a testületet a módosításokkal egységes szerkezetet képező Társulási 

megállapodás elfogadására. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2019. (03.12.) önkormányzati határozata 

Tárgy: A Mezőkövesdi Kistérségi Társulási Tanács társulási megállapítása módosítása. 

 
Szomolya Község Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1./ Szomolya Község Önkormányzata a Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és azt jelen 

határozat melléklete szerint elfogadja. 

2./ Szomolya Község Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői beszámolót a 2018. évvel 

kapcsolatosan elfogadta az alábbi szavazati arányokkal: 

Választott 7 fő önkormányzati képviselőből, szavazott: 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

4. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2019 (03.12.) önkormányzati 

határozata a viziközmű vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony, bérleti 

üzemeltetési jogviszonnyá alakítására vonatkozóan.  

Guczi István polgármester: A vízmű rendszert üzemeltető Heves Megyei Vízmű a meghívó 

mellékleteként szereplő megkeresést küldött 2019.03. 04. napon Szomolya Község Önkormányzata 

felé. Ebben kérik az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy az eddigi vagyonkezelési jogviszony 

bérleti üzemeltetési jogviszonnyá történő módosítása megtörténjen. Korábban az erről szóló 

megállapodást és bérleti szerződést az önkormányzatok polgármesterei aláírták, viszont az 

Energiahivatal, jogosan ragaszkodott ahhoz, hogy azt az önkormányzatok testületei is hagyják jóvá. a 

megállapodás sé a bérleti szerződés a meghívó részét képezte. 

Amennyiben a mellékletben szereplő email alapján nincs további kérdés, úgy kérem, a testületet 

határozni szíveskedjen. 



Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2019. (03.12.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Határozat a Heves Megyei Vízmű Zrt. Viziközmű vagyon üzemeltetésére vonatkozó 

vagyonkezelési jogviszony módosításáról, bérleti üzemeltetési jogviszonnyá.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a viziközmű vagyon 

üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony, bérleti üzemeltetési jogviszonnyá történő 

alakítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a korábban adott felhatalmazással a Polgármester jogosult 
volt a közműves ivóvíz-szolgáltatás (illetve közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás csak ott ahol ez 
is módosításra került) ellátására vonatkozóan az üzemeltetési jogviszony módosítását érintő 
dokumentumok aláírására, ezért utólagosan jóváhagyja azt.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Polgármester. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozatot egyhangúlag elfogadja, az alábbi 

szavazati arányokkal: 

Választott 7 fő önkormányzati képviselőből, szavazott: 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

Egyéb hozzászólás javaslat, vélemény hiányában a testület ülését a polgármester berekesztette 

16.30-kor. 

……………………………………………     ……………………………………………….. 

Guczi István       Dr. Jakab Orsolya 

Polgármester       Jegyző  

        Távollétében és felhatalmazásával 

        Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

…………………………………………     ………………………………………………… 

Bene Csaba képviselő      Fülöp István képviselő 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………………… 


