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Szomolya Község Önkormányzata 

 

3411  Szomolya, Szabadság tér 1. 

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

Email: pmhszomolya@t-online.hu 

Üsz: SZO/…………………../2019. 

 

Üi: Kövecses Zsolt 

Határozat: 45-52 

Rendelet: 8 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

 

Jegyzőkönyv 

Készült Szomolya Község Önkormányzata 2019.11.04. testületi üléséről 

Időpont: 2019.11.04. 18.00 óra. 

Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 3411 Szomolya, 

Szabadság tér 1.  

Meghívottak: 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

Asztalos Imre képviselő 

Daragó László képviselő 

Dr. Molnár István képviselő 

Takács Norbert képviselő 

Vincze Dániel képviselő 
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Jelen vannak: 

Jurecska Györgyné polgármester 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

Asztalos Imre képviselő 

Daragó László képviselő 

Dr. Molnár István képviselő 

Takács Norbert képviselő 

Vincze Dániel képviselő 

 

Jurecska Györgyné polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, jelen van 7 fő a testületből.  

Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, Takács Norbert és Vincze Dániel képviselőt.  

Az üléssel kapcsolatos napirendi pontokat és azok mellékleteit az ülés meghívójával kézhez kapták a 

képviselők. Jelzem, hogy a 2.-3. napirendi pont, a bizottságok tagjai, elnökei megválasztása Zárt ülést 

igényel. A Zárt ülés önálló jegyzőkönyvet igényel. 

Van-e valakinek hozzátennivalója, észrevétele. 

Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat változtatás nélkül, és egyet ért a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat és a hitelesítők személyét 

elfogadja az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott, 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

1. napirendek tárgyalása előtt 

Tárgy: Napirendek előtt: Bükk Térségi Leader Egyesület elnöke meghallgatása a Leader 

akcióközösségről, illetve a folyamatban lévő VP-pályázatokról. (szóbeli)  

Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Bükki Akcióközösség 

munkatárasait, Nagy Lajos Elnök urat és Nagyné Mile Erzsébet munkamenet vezető asszonyt. 
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Szomolya Község Önkormányzata tagja az akcióközösségnek és vannak a csoporttal közösen futó 

pályázataik. Erről fognak tájékoztatást adni. 

Nagy Lajos elnök: Köszöntöm a megjelenteket, úgyis, mint a Bükk Akcióközösség elnöke, úgy is, mint 

Bükkaranyos község polgármestere. A Leader csoport nem más, mint egy alulról építkező, az Európai 

Unióból származó támogatási rendszer. A közösség tagjai önmaguk döntik el, hogy melyik 

célterületre írnak ki pályázatot. A pályázatok a közösség tagjai számára vannak meghirdetve és a 

keret kimerüléséig tartanak. Az akcióközösségnek Szomolya 2006 évtől tagja. A tagok között az 

önkormányzatokon túl vannak magánszemélyek, vállalkozók és egyházi közösségek, civil szervezetek 

is. Az éves támogatási keret, különböző jogcímeken, 800.000.000. Ft körül van. Dr. nagy József a 

szervezet életre hívója és korábbi elnöke sajnos az előző évben elhunyt. Dr. Nagy József szakmája 

miatt a megújuló energiaforrásokra épül a csoport alap stratégiája, főként ennek a lehetőségnek a 

kihasználására, és ezt a tartalmat beépítve kerülnek a pályázatok kiírásra. A térségben elsőként 

Felsőtárkány rendelkezett e feltöltő állomással, illetve elektromos autót először a közösség használt. 

Ez ma már nem egyedi eset, de 2009. évben még az volt. A továbbiakban Nagyné Mile Erzsébet 

munkafolyamat vezető tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét a folyamatban lévő 

pályázatokról. 

Nagyné Mile Erzsébet Bükk Akcióközösség munkafolyamat vezető: Az akciócsoport Bükkaranyos 

külterületén található. Az irodában 08.00-16.00 között várjuk a közösség t6agjait és bárkit, aki 

konzultálni szeretne a pályázati tartalmakról, illetve pályázatírásban is tudunk segíteni. A Leader 

pályázatok sajátossága, hogy utófinanszírozással valósulnak meg. Így gyakorlatilag az 

önkormányzatnak a pályázat anyagi terheit meg kell előlegeznie. Könnyítés az, hogy előleg hívható le 

a támogatási összeg 50%-ka arányában. Még az idén 2 pályázat vélhetően meg fog jelenni. Turisztika 

és gazdaságfejlesztés jogcímen szálláshely építésére és felújításra. valamint szálláshely szolgáltatások 

fejlesztésére. Ezen pályázat hátránya, hogy már a beadáskor jogerős építési engedéllyel kell 

rendelkezni.   

Jelenleg két folyamatban lévő pályázat van Szomolya Község Önkormányzatával, ami már 

támogatott. 

Ilyen a Leader Tudomka Falvak Fejlesztése. Ezen belül már megvalósult egy rendezvényszervezés 

2019.08.19. napon. A pályázatban van még eszközbeszerzés rendezvényszervezéshez, jelenleg az 

előleg lehívása folyamatban van. 

A másik pályázta a Leader temetkezési hagyományok ápolása, urnafal létesítése. Ez a pályázat is az 

előleglehívás állapotában van. 

Jurecska Györgyné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.  

Kérdés észrevétel nem volt.       

A Leader Akcióközösség távozott a teremből. 

2. napirendi pont 

Tárgy: Bizottság elnökei megválasztása.  

Jurecska Györgyné polgármester: A 2.-3. napirendi pont zárt ülést igényel. Elrendelem a zárt ülést. 
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A Zárt ülésről önálló jegyzőkönyv készül. 

4. napirendi pont 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (XI.05.) önkormányzat rendelete az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

Jurecska Györgyné polgármester: 

A Magyarország Önkormányzatairól szóló 43.§ (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület az alakuló, 

vagy az azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét. A rendelet a bizottságok felállításával kapcsolatos határozatok elfogadásával vált teljessé, 

amit a rendelet melléklete és függelékei tartalmaznak. Ugyanitt megtalálhatóak a bizottságok 

tervezett ügyvitele is. A rendelet tervezete a meghívóval korábban kézhezvételre került. Van-e a 

rendelet elfogadásával kapcsolatosan bárkinek kérdése, hozzáfűznivalója, kiegészítése. Amennyiben 

nincs, úgy kérem, a rendeletet kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata  

 (Rendelet szövegét lásd mellékletek között) 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendeletet elfogadja az alábbi szavazati 

arányokkal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

5. napirendi pont 

Tárgy: Szomolyai Fűrészüzem kérelme úthenger bérléséről. 

Jurecska Györgyné polgármester: Még korábban érkezett az önkormányzathoz megkeresés abban, 

hogy a Szomolyai Fűrészüzem bérelni szeretné az önkormányzat tulajdonában álló úthengert, 

telephelyén út létesítése miatt. Ezzel a korábbi testület már nem foglalkozott és állást sem foglalt.  

Korábban beszéltem telefonon a kérelem írójával. Kölcsönzési kérelmét fenntartja. Kérem állást 

foglalni a bérlet kérelmében. 

Takács Norbert képviselő: Az a véleményem, hogy a Fűrészüzem kft. eddig is sokat segített az 

önkormányzatnak, ha szükséges ezután is segíteni fog.   

Asztalos Imre képviselő: Javaslom a Fűrészüzem tele tankkal és olajtankkal vigye el a gépet és úgy is 

hozza vissza. Nem szükséges bérleti díjat megállapítani. Persze szerződést ennek megfelelően 

kössünk vele a használatra vonatkozóan. 
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Jurecska Györgyné: Kérem, aki a bérbeadással a képviselő Úr által emlegetett módon egyet ért az 

kézfelemeléssel jelezze. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2019. (11.04.) önkormányzati határozata  

 Tárgy: Önkormányzati tulajdonban álló úthenger bérlete. 

Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a tulajdonában álló úthengert bérleti díj 

felszámolása nélkül bérbe adja a Szomolyai Fűrészüzem kft. részére. Az úthengert elszállítása napján 

tele tankkal és olajtankkal adja át, valamint úgy is kéri vissza. A bérbeadással kapcsolatos szerződés 

aláírására felhatalmazza polgármestert. 

Felelős. Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

 Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozatot elfogadja az alábbi szavazati 

arányokkal. 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő 

Tartózkodás: 0 fő. 

6. napirendi pont 

Tárgy: A Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos önkormányzatot érintő 

támogatás mértékének megállapítása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az önkormányzat még szeptember hónapban ismét csatlakozott a 

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályát 2020. évi fordulójához. Akkor azonban még 

önkormányzati támogatási mértéket nem állapított meg. A támogatás a 2020. évi költségvetés 

szociális fejezetét fogja terhelni. Az elmúlt két évben ez az összeg 10.000. Ft hallgató/10 hónap volt. 

Ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma további 5.000. Ft összeget ad hozzá, amit a támogatott 

hallgató ösztöndíjként vesz igénybe. Az ülés kezdetekor 11 pályamű volt rögzítve a rendszerben. 

javaslom, hogy a támogatás 2020. évben sem legyen kevesebb. Az önkormányzat támogassa a 

felsőoktatásban részt vevőket.   

Amennyiben senkinek nincs kérdése, észrevétele, úgy kérem, a támogatás mértékét kézfelemeléssel 

elfogadni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2019 (11.04.) önkormányzati határozta 

Tárgy. A Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatása mértékének 

megállapítása, 2020 évre vonatkozóan. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának mértékét 10.000. Ft6hallagató/10 
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hónap összegben állapítja meg. A kifizetés a 2020., évi önkormányzati költségvetési keret szociális 

fejezetéből történik. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselőtestülete a határozatot elfogadta az alábbi szavazati 

aránnyal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen. 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Polgármester és Alpolgármester részére hivatalos beszélgetések elszámolása az önkormányzat 

által. 

Jurecska Györgyné polgármester: Kérem az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a hivatalos 

beszélgetések elszámolása miatt, az önkormányzati flottacsomagból az alpolgármester asszony 

részére 15.000. Ft/hónap, valamint a polgármester részére 15.000. Ft/hónap az önkormányzat által 

térített mértéket 15.000-15.000 Ft/hónap összegben állapítsa meg. A szükséges SMS parkolások 

elszámolása hivatalos helyeken ugyanebből a keretből valósulhasson meg. A beszélgetéseket saját 

tulajdonú készülékeinkről folytatjuk az egyébként az önkormányzat által fenntartott flotta 

csomagban. Beszélgetéseink sohasem érék el a 10.000. Ft összeget a magáncélú beszélgetésekkel 

együtt sem. A magasabb összeget azért kérjük megállapítatni, hogy a hivatalos kiküldetésekhez 

tartozó SMS parkolást is innen tudjuk fizetni. 

Asztalos Imre: Korábban, megválasztásomat követően tájékozódtam az önkormányzati 

flottacsomagról. A későbbiekben át szükséges nézni ezek elszámolását. A csomagnak közel 120 tagja 

van. jelenleg ez úgy működik, hogy az önkormányzati hivatal dolgozói 120 számlát visznek fel az ASP-

be, ezeket iktatják is. Ez rengeteg időt vesz el a tényleges munkától. Egyébiránt a határozati 

javaslatot támogatom. 

Jurecska Györgyné polgármester: Van-e még valakinek kérdése, hozzáfűznivalója, amennyiben nincs, 

úgy kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2019 (11.04.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Hivatalos célú telefonbeszélgetések és SMS parkolások önkormányzat által támogatott 

mértékének megállapítása. 

(Határozat szövegét ld. mellékletek között) 

Szomolya Község Önkormányzata a határozatot elfogadta az alábbi szavazati arányokkal 



7 
 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

8. napirendi pont 

Tárgy Polgármester részére információtechnikai eszköz laptop és kiegészítő tartozékai vásárlása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Mivel a polgármesteri hely átvételekor kiderült, hogy a 

számítástechnikai eszköz elavult, így kérem, a testületet tegye lehetővé az önkormányzat számára, 

hogy használatomra egy laptop és annak kiegészítő tartozékai megvásárlásra kerülhessenek 

maximum 350.000.  Ft mértékben és összeghatárral. A jelenlegi gép rendkívül lassú és szoftverei 

elavultak. 

Van-e a beszerzéssel kapcsolatosan bárkinek kérdése, észrevétele. 

Amennyiben nincs, úgy kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2019 (11.04.) önkormányzati határozata 

Tárgy. Polgármester használatára számítástechnikai eszköz, laptop és tartozékai beszerzése. 

Szomolya Község Önkormányzat úgy határoz, hogy maximum 350.000. Ft mértékben és 

összeghatárban lehetővé teszi számítástechnikai eszköz (Laptop) és tartozékai beszerzését a 

polgármester használatára. 

Felelős. Polgármester. 

Határidő. Azonnal. 

 Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozatot elfogadta az alábbi szavazati 

arányban: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 7 fő. 

tartózkodás: 7 fő. 

 

Egyéb javaslat, vélemény, információ hiányában az ülés 19.30-kor berekesztésre került. 

 

Szomolya, 2019.11.04. 
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Jurecska Györgyné      Dr. Jakab Orsolya 

Polgármester       Jegyző 

 

Távollétében és felhatalmazásával: 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Takács Norbert képviselő   Vincze Dániel képviselő 

 

 ………………………………………………………………. 

Jegyzőkönyv: Kövecses Zsolt  

         

 


