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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. 

Határozat: 39-43 

Rendelet: 7 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db. 

Mellékletek 

 

 

Jegyzőkönyv 

Szomolya Község Önkormányzata 2019.10.28.-i alakuló üléséről 

Időpont: 2019.10.28. 18.00 óra. 

Helyszín: 3411 Szomolya, Kossuth út 3. Fekete Cseresznye Művelődési Ház 

Meghívottak: 

Asztalos Imre képviselő 

Daragó László képviselő 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő 

 Dr. Molnár István képviselő 

Takács Norbert képviselő 

Vincze Dániel képviselő 
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Tanácskozási joggal: 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Simonné Hadi Mónika Helyi Választási Bizottság elnök 

Csuhainé Bajzát Magdolna vezető óvónő 

Király Ottóné önkormányzati hivatal 

Bene Miklósné önkormányzati Hivatal 

Bótáné Szabó Csilla 

Somogyi Dénes díszpolgár 

Kaló Imre díszpolgár 

Jelen vannak: 

Jurecska Györgyné polgármester   

 Asztalos Imre képviselő 

Daragó László képviselő 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő 

 Dr. Molnár István képviselő 

Takács Norbert képviselő 

Vincze Dániel képviselő 

Tanácskozási joggal: 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

Simonné Hadi Mónika Helyi Választási Bizottság elnök 

Csuhainé Bajzát Magdolna vezető óvónő 

Király Ottóné önkormányzati hivatal 

Bene Miklósné önkormányzati Hivatal 

Bótáné Szabó Csilla 

Somogyi Dénes díszpolgár 

Kaló Imre díszpolgár 

Jurecska Györgyné polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, a megválasztott képviselő-testület 

tagjait. Külön köszöntöm Somogyi Dénes díszpolgárt, Kaló Imre díszpolgárt, Simonné Hadi Mónikát a 
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Helyi Választási Bizottság Elnökét, az önkormányzati hivatal dolgozóit, Csuhainé Bajzát Magdolna 

vezető óvónőt. 

 Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő a polgármesterrel 

együtt. 

Az alakuló ülés meghívójával a képviselők kézhez kapták a napirendi pontokat, azok írásbeli 

mellékleteit.  Van-e a napirendi pontokhoz bárkinek kérdése, észrevétele.  

Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom Dr. Molnár István és Takács Norbert képviselőket. Hitelesítőként 

javasolt képviselők a közreműködést vállalják. 

Amennyiben nincs kérdés, úgy kérem az alakuló ülés napirendi pontjait, valamint a hitelesítők 

személyét elfogadni szíveskedjetek kézfelemeléssel. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2019. (10.28.) önkormányzat határozata 

Szomolya Község Önkormányzata képviselőtestülete a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyét elfogadta, az alábbi szavazati arányokkal: 

A megválasztott 7 képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodom: 0 fő. 

1. napirendi pont:  

Tárgy: helyi Választási Bizottság elnöke beszámolója, a 2019.10.13. Szomolyán lebonyolított 

polgármesteri és helyi képviselői választásokkal kapcsolatosan. 

Jurecska Györgyné polgármester: Felkérem a helyi Választási Bizottság elnökét, Simonné Hadi 

Mónikát, hogy Szomolyán, 2019.10.13. napon lebonyolított önkormányzati polgármesteri és helyi 

képviselői választásokkal kapcsolatosan számoljon be. 

Simonné Hadi Mónika elnök: Szomolyán a 2019.10.13. napon lebonyolított választás rendben 

lezajlott. Szomolya községben, a névjegyzékben szereplő 1260 választópolgárból 766 fő jelent meg, 

és adta le szavazatát. A leadott 766 szavazatból, 746 volt érvényes, 20 szavazat érvénytelen. A 

szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 3 alkalommal átszámolta. Mindhárom alkalommal az 

eredmény egyezett. A Helyi Választási bizottság a Képviselő-testület tagjainak választásáról szóló 

eredményt a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítette, és az erről szóló 28/2019 (10.13.9 határozatát 

meghozta. A határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 fő. Megválasztásra kerültek az alábbi 

személyek: 

1.  Daragó László 374 szavazat 

2. Dr. Molnár István Mihály 358 szavazat 

3. Vincze Dániel 353 szavazat 



4 
 

4. Asztalos Imre 331 szavazat 

5. Nagyné Lakatos Angéla 268 szavazat 

6. Takács Norbert 262 szavazat 

Polgármester személyére két ajánlás került rögzítésre, Jurecska Györgyné és Guczi István 

személyében. A leadott 766 szavazatból 745 volt érvényes, és 21 érvénytelen. A szavazatokat a 

szavazatszámláló bizottság négyszer számolta meg, mindannyiszor egyezett az eredmény. Jurecska 

Györgyné 373, Guczi István 372 szavazatot kapott. Jurecska Györgyné nevére tehát egy szavazattal 

több érkezett. A 2010. évi L. Tv. 12.§ szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül 

választják. Polgármester az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.  

Az eredményt a helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítette, és az erről szóló 

27/2019. (10.13.) határozatában megállapította. A határozattal szemben fellebbezés került 

benyújtásra a területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést a Területi Választási Bizottság 

elutasította megalapozottság hányában. A jogerős határozat értelmében Szomolya polgármestere: 

Jurecska Györgyné. 

Felkérem Jurecska Györgynét, hogy polgármesteri eskütételét tegye meg. 

2. napirendi pont 

Tárgy: Polgármester eskütétele. 

Simonné Hadi Mónika elnök: Kérem az eskütétel idejére valamennyi képviselő, vendégeink 

szíveskedjenek felállni.  Kérem Jurecska Györgynét, szíveskedjen az eskü szövegét utánam mondani: 

Én, Jurecska Györgyné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom. polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szomolya fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Gratulálok. 

3. napirendi pont 

Tárgy: Települési önkormányzati képviselők eskütétele. 

Jurecska Györgyné polgármester: Kérek minden képviselőt, valamint vendégeinket, hogy a 

képviselők eskütétele idejére szíveskedjenek felállni. Az eskü szövegét szíveskedjenek utánam 

mondani hangosan. 

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szomolya fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Mindenkinek gratulálok. 
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Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: A megbízólevelek korábban kiosztásra kerültek a választás 
jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül. Most a megbízólevelek díszváltozata kerül 
kiosztásra a Helyi Választási Bizottság elnöke részéről. 

Simonné Hadi Mónika elnök kiosztja a dísz megbízóleveleket a polgármester Asszony és a képviselők 
számára. 

4. napirendi pont 

Tárgy: Polgármester 2019-2024 önkormányzati ciklus polgármesteri programjáról. 

Jurecska Györgyné polgármester: A képviselők kézhez kapták, írásban, az alakuló ülés meghívójával a 
polgármester programját a 2019-2024 év terveivel, elképzeléseivel. (ld. melléklet) 

Van-e programmal kapcsolatosan bárkinek kérdése észrevétele. A programot nem kérem külön 
elfogadni, az bármikor kiegészíthető, bővíthető, a ciklus során. 

5. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2019. (10.28.) önkormányzati 
határozata polgármester illetményéről. 

Jurecska Györgyné polgármester: A szót átadom, Kövecses Zsolt kirendeltség-vezetőnek.  A helyi 
önkormányzatokról szóló 201. évi CLXXXIX. Tv. 71.§(1) bekezdése alapján a polgármester tisztségének 
ellátása időtartalmára, havonta illetményre jogosult. A polgármester illetményének megállapításáról 
a Képviselő-testület az Alakuló ülésen köteles dönteni. Ezen törvényi szabályozásból eredően a 
Polgármester illetménye összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a kormány tagjai, és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének, 
az 1501-2000 fő lakosságszámú polgármesteresetében 50%-val. Az illetményt összegszerűen kel 
meghatározni a törvény rendelkezése alapján, amely összeg tekintetében nincs a Képviselő-
testületnek mérlegelési jogköre. Fentiek alapján a Polgármester asszony illetménye, havi bruttó 
498.600. Ft összeg.  

Ezen felül a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetménye 15%-ban 
meghatározott összeg.  

Fenti számokat több alkalommal ellenőriztük. Kérem a képviselőtestületet a Polgármester asszony 
havi illetményét, illetve költségtérítését az ismertetett módon elfogadni szíveskedjenek. 

Jurecska Györgyné polgármester: A napirendi ponthoz van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, 
úgy kérem a napirendi pontot, a polgármester illetménye kérdésében elfogadni szíveskedjetek, 
kézfelemeléssel történő szavazással. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2019. (10.28.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Polgármester illetménye megállapítása. 

Határozatot ld. mellékletben. 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozatot elfogadta az alábbi szavazati 
arányokkal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

6. napirendi pont 

Tárgy: Javaslattétel alpolgármester személyére. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az ülést zárt üléssel folytatjuk önálló jegyzőkönyv felvétele mellett. 
Elrendelem a zárt ülést. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Alpolgármester eskütétele. 

Jurecska Györgyné Polgármester: Gratulálok Nagyné Lakatos Angélának. Kérem az Alpolgármester 
Asszonyt, valamint a jelenlévőket, hogy az Alpolgármester eskütétele időszakára szíveskedjenek 
felállni. Az eskü szövegét olvasom, kérem, utánam mondani szíveskedj.  

 „Én, Nagyné Lakatos Angéla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; önkormányzati alpolgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat 
Szomolya fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 

8. napirendi pont 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

Jurecska Györgyné polgármester: A szót átadom Kövecses Zsolt kirendeltség-vezetőnek. 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény, 80.§ 
(2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek 
összegét a képviselő-testület állapítja meg. A tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. A tiszteletdíjat 
összegszerűen kell megállapítania törvény rendelkezései alapján. Nagyné Lakatos Angéla tiszteletdíja 
a beérkezett javaslat alapján, havi bruttó 224.400. Ft/hónap. 

Az alpolgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíj 15%-ban meghatározott 
összeg.  

Kérem a képviselő-testületet, a tiszteletdíjat az elmondottak alapján meghatározni szíveskedjetek 
határozatban. 
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Jurecska Györgyné: Amennyiben a napirendhez senkinek nincs hozzáfűznivalója, kérem a határozatot 
kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2019 (11.04.) önkormányzati határozata 

Határozatot ld. mellékletek között. 

Szomolya Község Önkormányzata a határozatot elfogadta az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

9. napirendi pont 

Tárgy: Javaslat a képviselők tiszteletdíjára. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Magyar Önkormányzatokról szóló 35.§ (1) bekezdése kimondja, 
hogy a Képviselőknek a képviselő-testület rendeletben meghatározott tiszteletdíjat/természetbeni 
juttatást állapíthat meg. A képviselői tiszteletdíj alsó és felső határát a törvény nem határozza meg. A 
(2) bekezdés előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti, az önkormányzati 
kötelező feladatok ellátását. A Törvény 35.§ (3) bekezdése szabályozza, a képviselő részére az általa 
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége téríthető meg, ha az a képviselő-testület 
képviseletében, vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggően keletkezett. Ebből adódóan számára költségátalány nem határozható 
meg. Több egyeztetést követően a képviselő tiszteletdíja mértékeként 45.000. Ft összeget kérem 
megállapítani. 

Amennyiben nincs kérdés észrevétel, javaslat.,, úgy kérem, a képviselők részére biztosított rendelet 
kézfelemeléssel fogadjuk el. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata önkormányzati képviselői tiszteletdíjáról. 

Rendelet szövegét ld. mellékletek között. 

A rendeletet az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi szavazati arányokkal:  

A megválasztott 7 fő képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 
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10. napirendi pont 
 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019-2024 évi gazdasági programja elfogadása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját A Magyar 
Önkormányzatokról szóló Törvény 116.§ (1) bekezdése alapján, a képviselő-testület hosszú távú 
gazdálkodási elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. Ezt az alakuló ülést 
követő 6 hónapon belül kellene bemutatni és elfogadni. Mivel a testület a feladatok átadását-
átvételét követően a gazdálkodás helyzetéről átfogó elemzést végzett, gazdálkodási stratégiáját el 
tudta készíteni már most. A gazdálkodási stratégia az ülést megelőzően egyeztetésre került, azt a 
képviselők elektronikusan is kézhez kapták. Van-e a stratégiához valakinek kérdése, észrevétele. 
Amennyiben nincs, úgy kérem, a stratégiát kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzat 46/2019. (10.28.) önkormányzati határozata.  

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019-2024. évi gazdálkodási stratégiája elfogadása 

A stratégia teljes szövegét ld. mellékletek között. 

 

Szomolya Község Önkormányzata gazdálkodási stratégiáját a 2019-2024 önkormányzati ciklusra 

vonatkozóan, az önkormányzat elfogadta az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen. z fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 7 fő. 

Az alakuló ülés napirendi pontjai véget értek. Tájékoztatom a képviselőket, hogy előreláthatóan 

2019.11. 04. napon, ülést hívunk össze annak érdekében, hogy a testület tejes szervezettel fel tudjon 

mielőbb állni. A Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény, valamint a Kormányhivatal 

iránymutatásai alapján sor kerül, a következő ülésen felállításra kerülnek a bizottságok, határozat 

születik annak tagságáról és az elnökök személyéről. Elfogadásra kerül az új Szervezeti és Működési 

Szabályzat. Már vannak olyan önkormányzati hatósági ügyek, amelyekben dönteni kell. A napirendi 

pontok fontossága miatt feltételen megjelenést fogok kérni. 

Az alakuló ülést 19.30-kor bezárom. 

 

Szomolya, 2019.11.05. 

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

Jurecska Györgyné      Dr. Jakab Orsolya 

 Polgármester       Jegyző 
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        Távollétében és megbízásából: 

        Kövecses Zsolt 

        Kirendeltség-vezető 

 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: D. Molnár István képviselő  Takács Norbert képviselő 

 

Jegyzőkönyv:…………………………………. Kövecses Zsolt 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  


