
 

Szomolya Község Önkormányzata 

Polgármestere 

3411  Szomolya, Szabadság tér 1. 

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

Email: pmhszomolya@t-online.hu 

Üsz: SZO…….../2019. 

 

M E G H Í V Ó 

 

Szomolya Község Önkormányzat Polgármestere, mivel a 2019.05.22. napra összehívott testületi 

ülésen, nem volt meg a határozatképességhez szükséges képviselőszám, a képviselő-testület ülését 

ismételten összehívja. 

Időpont: 2019.05.28. 18.00 óra. 

Helyszín: Önkormányzati Hivatal Tanácsterem (3411 Szomolya, Szabadság tér 1.) 

Tervezett napirendi pontok: 

 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/20109. (V.29.) önkormányzati 

rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról. (ld. melléklet) ea. 

Polgármester 

2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról. (ld. írásbeli melléklet) 

ea: polgármester) 

3.  Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019 (V.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2/2019. (III.13.) az önkormányzat által biztosított természetbeni 

és pénzbeli ellátásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról. (ld. írásbeli melléklet) 

ea: polgármester 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2019. (05.28.) önkormányzati 

rendelete a Szomolya településkép védelmével kapcsolatos rendelet, további átdolgozásáról. 

ea: Polgármester.  
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5. XVIII. Cseresznyefesztivállal kapcsolatos tájékoztatás. ea: Polgármester 

6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2019. (05.28.) önkormányzati 

határozata, a szomolyai, önkormányzati tulajdonú 1532/1, 153262 hr.számú területek adás-

vételéről. ea: Polgármester Zárt ülés. 

7. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2019. (05.28.) önkormányzati 

határozata, a szomolyai 437. hr.számú terület adás-vételéről. ea: Polgármester. Zárt ülés. 

8. Egyebek. 

 

A napirendek fontossága miatt feltétlen megjelenést kérek. 

 

Szomolya, 2019.05.27.    Guczi István 

               Polgármester sk. 

 

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 

Tállai András Országgyűlési Képviselő, Miniszterhelyettes 

Dr. Jakab Orsolya Jegyző 

Kövecses Zsolt Kirendeltség-vezető 

Önkormányzati Hivatal dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 



Meghívó: 1 db. 

Jegyzőkönyv: 1 db 

Rendelet: 3-5 

Határozat: 20-24 

Jelenléti ív: 1 db 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019.05.28. (kedd) 18.00 óra 

Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal tanácstereme 3411 szomolya, 

Szabadság tér 1. 

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 

Tállai András Országgyűlési Képviselő, Miniszterhelyettes 

Dr. Jakab Orsolya Jegyző 

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. Dr. Molnár István képviselő 

7. Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető. 

 

 

 

Napirenden kívül megjelent: 



Takács Norbert, Vincze Dániel A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó-egyesület képviseletében. 

Guczi István Polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, jelen van 5 fő képviselő. Igazoltan hiányzik, Fülöp István képviselő. A képviselők a 

meghívóban értesültek a napirendi pontokról. Az utolsó napirendi pontok zárt ülést igényelnek. 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy Takács Norbert, valamint Vincze Dániel a Szomolyai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettől vendégként megjelentek az ülést megelőzően és jelezték részvételi szándékukat, 

egy a napirendtől független témában. Mivel az ülés az első szakaszban nyílt, így részvételüknek nincs 

akadálya. Javaslom a napirendeken kívüli meghallgatásukat az ülés elején. 

Van-e a fenti ülés napirendi pontjaival kapcsolatosan bárkinek hozzátenni valója, kiegészítése. A 

jegyzőkönyv hitelesítőjeként felkéri Daragó László képviselőt, és Kovács Imre alpolgármestert. 

Kérem a napirendi pontokról és a jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadásával kapcsolatosan 

szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2019. (05.28.) önkormányzati határozata 

Szomolya Község Önkormányzata az ülés napirendi pontjait, valamint a a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyét elfogadja. 

A megválasztott 7 fő képviselőből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

Guczi István polgármester: A napirendek tárgyalása előtt megadom a szót a Szomolyai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület képviselőinek. 

 Takács Norbert (ÖTE): Köszönöm. Tájékoztatom a testületet, hogy 2019.06.02. napon kerül sor a 

Szomolyai Római Katolikus Templomban az Egyesület zászlójának szentelésére, amelyre meghívom az 

Egyesület megbízásából, az önkormányzat polgármesterét. Kérem a polgármestert a szentelésnél 

működjön is közre, azzal, hogy a zászló mellé áll. A szentelésre 11.00 órai misén kerül sor. 

Guczi István polgármester: Köszöni a meghívást. A magam nevében részt veszek.  

Takács Norbert és Vincze Dániel elhagyják a termet. 

1. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi, 1/2018 (III.08.) költségvetési rendelete módosításáról. 

Guczi István polgármester: A rendelet módosítására, a 2. napirendi 20108. évi zárszámadás helyes 

adatai miatt van szükség.  

 A központi költségvetés által nyújtott, a 2018. évi költségvetésben nem tervezett támogatás: 



 

- EFOP. pályázatra  16 916420..-Ft  
- Rendkívüli Önkormányzati támogatás 2 800 000.-.-FT  
- Közfoglalkoztatás 03.01-12.31-ig  37 748 184.-FT 
- TOP 5.3.1. pályázat: 2 862 160.-ft 
- Szociális tüzelőanyag vásárlásra: 2 704 015.-Ft 

 

 Mindezekkel együtt a költségvetés bevételi oldala: 992.485.935. Ft,  kiadási oldala ugyanez az 

összeg, amit a rendelet tartalmaz. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy kérem a rendelet elfogadását. 

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (05.29.) önkormányzati rendelete 

Tárgy: Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018. (III.08.), a 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló rendelete módosításáról. (Rendelet szövegét, valamint annak előterjesztését 

ld. mellékletek között. 

Szomolya Község Önkormányzata az önkormányzat 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelete 

módosítását elfogadja. 

A megválasztott 7 fő képviselő közül szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása lezárásáról. 

A zárszámadási rendelet előterjesztését, az avval kapcsolatos hatástanulmányt, a rendelet szövegét 

és a vonatkozó excell táblákat a meghívóval kézhez kapták a képviselők. A zárszámadás végösszege. 

829.588.132. Ft bevételi oldal, 386.701.574. Ft kiadás. Látható, hogy a bevételi és a kiadási oldal 

összege 442.886.558. Ft összeggel eltér egymástól. A maradvány összeg a megnyert pályázatokból 

származik, amelyek nem kerültek még lezárásra. Ezek a pénzek főként a magyar Államkincstár által 

fenntartott számláinkon vannak. 

Amennyiben nincs kérdés kérem a testületet a rendelet elfogadására. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Tárgy. Szomolya Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása zárása, zárszámadása. 

Szomolya Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása zárásáról szóló 4/2019. 

8V.28.) szóló önkormányzati rendeletet elfogadja. A rendelet részletes szövegét ld. mellékletek 

között.      



A megválasztott 7 fő képviselő közül szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

3. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 

által nyújtott természetbeni és pénzbeli támogatások szociális rendszeréről.  

Guczi István polgármester: Fontossá vált az önkormányzat által korábban elfogadott, 2/2019. (III.13.) 

rendelet átvizsgálása. Ennek eredményeként a rendeletet szeretnénk hatályon kívül helyezni és 

helyette, annak átdolgozott formáját elfogadtatni. Az alábbiak miatt volt erre szükség. 

A márciusban elfogadott rendelet szövegében az önkormányzat által biztosított rendszeres ellátások 

között az áramtámogatásnál a szolgáltató feltüntetésre került, az ÉMÁSZ személyében. Mint a 

lakosság által jelzetten kiderült, egyéb alternatív szolgáltatók is végeznek áramszolgáltatást, pl. a 

Főgáz is. Így a most elfogadásra kerülő rendelet szövegében már csak szolgáltató lett nevesítve. 

Ugyanennél a támogatásnál, kizárt a támogatásból az, akinek a tulajdonában nagy értékű gépjármű 

van. 2019. évben gyakran találkoztunk avval, hogy sokan nem adás-vétellel jutnak hozzá 

gépjárműhöz, hanem un. üzembentartói szerződéssel használják azt. Mivel ennek a pontnak a 

lényege az volt, hogy az, akinek gépjárművásárlásra van pénze, és annak a fenntartására, az a másik 

oldalon ne legyen támogatott, így bekerült a rendelet szövegébe az, hogy az üzembentartói 

szerződéssel gépjárművet használó se kerüljön támogatásra. 

 Van a rendeletben egy olyan támogatás, hogy első lakáshoz jutók támogatása. Itt előfordult az, az 

eset, hogy valaki egyéb civil szervezet által nyújtott pályázaton megszerzett ingatlanával 

kapcsolatosan hozzá tudott volna jutni a lakás tulajdonjogához 5 év elteltével. Azt azért nem tudta 

megszerezni, mert az általa lakott lakást annyira lelakta, hogy az értéktelenné vált, vagy azon olyan 

közüzemi tartozásokat halmozott fel, hogy emiatt kikötötték a közműveket, és így vált az ingatlan 

értéktelenné. Ennek szankciójaként nem tudott hozzájutni később az ingatlan tulajdonjogához sem. A 

támogatásnak nem célja, hogy az első lakáshoz jutók támogatásához olyanok is hozzájussanak, akik 

korábban már érdemtelenné váltak így, akár külső segítséggel lakáshoz jutni, bár erre minden esélyük 

korábban megvolt.  

A korábbi rendelet támogatásai közé bekerült egy un. gyermeknevelési támogatás, ami valamennyi 

14. év alatti szomolyai lakosnak jár. Akik más egyéb a Magyar Állam által nyújtott támogatásban már 

részesül, vagy Szomolya Község Önkormányzata által biztosított támogatásban részesül, azok 

számára ennek összege, évi egy alkalommal, 5000. Ft, aki pedig semmilyen egyéb támogatásban nem 

részesül, azok számára 10.000. Ft. Úgy tűnik a szociális normatívánk ezt a támogatási lehetőséget 

lehetővé teszi. Ezekkel a változtatásokkal rendeletünk igazságosabb, szélesebb társadalmi 

csoportokat érint.     



A rendelettervezet szövegét a meghívóval a képviselő-testület kézhez kapta. Van-e kérdése valakinek 

az elhangzottakkal kapcsolatosan. Amennyiben nincs, úgy kérem a rendelete kézfelemeléssel 

szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata által biztosított természetbeni és pénzbeli ellátások 

rendszeréről, Szomolya Község Önkormányzata 2/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete hatályon 

kívül helyezéséről. (rendelet részletes szövegét ld. : mellékletek.) 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendeletet Szomolya Község Önkormányzata 

által biztosított természetbeni és pénzbeli szociális ellátásokkal kapcsolatosan elfogadja. 

A megválasztásra került 7 fő képviselőből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal. 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő.  

4. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata által 2017. évben elfogadott a településképről szóló 

rendelettel kapcsolatos további teendőkről. 

Guczi István polgármester: Szomolya Község Önkormányzata a korábban, 2017. év végén elfogadott a 

településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatosan szakmai segítségnyújtást kapott a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei ormányhivataltól. Itt néhány általános esettől letekintve, kimondottan az 

önkormányzat számára javaslatként elhangzott, hogy a rendeletet a helyi főépítész által évente újra 

véleményeztetni kell, az aktualitásokkal kapcsolatosan. A főépítész leterheltsége miatt erre nem 

került még sor. A soron következő testületi ülésre a főépítész Bernáth Mihály meghívást kap, itt 

beszámol az eltelt időszak tapasztalatairól, elkészíti a változtatásokkal kapcsolatos szakmai 

javaslatát., Az eltelt időszakban négy esetben fordult elő, hogy az építető kérte az ingatlannal 

kapcsolatos beavatkozásokhoz a Főépítészi véleményezést, egyben a polgármester véleményét is. át 

kell gondolni egy később választandó ad-hoc bizottsággal azt vis, hogy a rendeletbe foglalt helyi 

védettségű építményekkel kapcsolatosan az önkormányzat mit foganatosít. Ennek határidejeként, 

figyelembe véve azt is, hogy Bernáth Mihály mikor ér rá 2019. június 30. napban állapítom meg. 

5. napirendi pont 

Tárgy: XVII. Cseresznyefesztivál. 

Guczi István polgármester: Az a kérésem, hogy a 2019. 05.31-.2019.06.02 között megrendezésre 

kerülő Cseresznyefesztivállal kapcsolatosan, hogy azok a képviselők, akik vendéget szeretnének hívni, 

azok legkésőbb 2019. 05. 30.-ig jelezzék nálam, és azt, hogy ez hány fő. 

A további napirendi pontok zárt ülést igényelnek. Így az ülés nyílt részét lezárom 19.00 órakor. 

Szomolya, 2019.05.28. 



 

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

Guczi István       Dr. Jakab Orsolya 

Polgármester       Jegyző 

        Távollétében és megbízásából: 

        Kövecses Zsolt 

        Kirendeltség-vezető 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

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

Kovács Imre alpolgármester     daragó László képviselő 

 

Jegyzőkönyv…………………………………………….. 

  Kövecses Zsolt jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


