Jegyzőkönyv
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.11.25. napon tartott rendkívüli testületi
ülés nyílt ülésrészéhez.

Jegyzőkönyv: 1 db
Határozat: 53-55
Rendelet:
Meghívó:
Jelenléti ív

Időpont: 2019.11.25. 18.00 óra
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzat Önkormányzati Hivatala tanácsterem 3411 Szomolya,
Szabadság tér 1.
Meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester
Asztalos Imre képviselő
Daragó László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Takács Norbert képviselő
Vincze Dániel képviselő

Tanácskozási joggal:
1. Kleszó Tibor polgármester Tard Község Önkormányzat
2. Dr. Hajdú Katalin mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Kirendeltség-vezető
3. Tállai András miniszterhelyettes
4. Dr. Jakab Orsolya jegyző
5. Dr. Geri Árpád aljegyző
6. Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető Szomolya jkv.
7. Hivatali dolgozók
Megjelentek:
1.
2.
3.
4.
5.

Jurecska Györgyné polgármester
Asztalos Imre képviselő
Daragó László képviselő
Takács Norbert képviselő
Vincze Dániel képviselő
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Tanácskozási joggal:
1. Kleszó Tibor polgármester Tard Község Önkormányzat
2. Dr. Hajdú Katalin Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
kirendeltség-vezető
3. Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető jkv.
4. Előzetesen távolmaradását jelezte: Dr. Molnár István képviselő
Jurecska Györgyné polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 6 fő képviselő. Dr. Molnár István korábban jelezte távollétét. Az
1.napirendi ponthoz külön köszöntöm a körünkben megjelent Kleszó Tibort, Tard Község
Önkormányzata polgármesterét, valamint Dr. Hajdú Katalin Kirendeltség-vezetőt. A tervezett
napirendi pontokat a meghívóval kézhez kapták a képviselők. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom,
Nagyné Lakatos Angéla és Daragó László képviselőket. Tájékoztatom a képviselőket, a 4. napirendi
pont zárt ülés lesz. Erről önálló jegyzőkönyv kerül felvételre. Egyéb észrevétel, kiegészítés hiányában
a napirendi pontokat és a hitelesítők személyéről kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek.
Szomolya Község Önkormányzat 53/2019 (XI.25.) határozata
A napirendi pontokat és a hitelesítők személyét az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
alábbi szavazati arányokkal:
7 fő megválasztott képviselőből szavazott 6 fő.
Igen: 6 fő.
Nem: 0fő.
Tartózkodás: 0 fő.
1. napirendi pont
Tárgy: Szándéknyilatkozat a mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalból való kiválás és közös
önkormányzati hivatal létrehozása Szomolya-Tard önkormányzati hivatalok között.
Jurecska Györgyné polgármester: Még egyszer köszöntöm az 1. napirendi ponthoz Kleszó Tibor
polgármester urat, és Dr. Hajdú Katalin kirendeltség-vezetőt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a hivatali feladatok
tekintetében megőrizte a korábbi szabályozás pozitív elemeit, ugyanakkor több fontos változást is
tartalmaz. Rendelkezései az Alaptörvényben megfogalmazottakhoz igazodnak. Az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének d) pontja rögzíti, hogy a képviselő-testület törvény keretei között
meghatározza szervezeti és működési rendjét, 33. cikkének (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a
testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat létre. E tekintetben nincs
tehát újdonság, hiszen a szervezetalakítás szabadsága korábban is törvény keretei között illette meg
a helyi önkormányzatot, és garanciális jelentősége van annak, hogy sarkalatos törvényben kell
rendelkezni a hivatal létrehozásának lehetőségéről. Az új törvény is csak keretszabályozást tartalmaz,
biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakíthassa ki
hivatali szervezetét, határozhassa meg működését.
Itt kell utalni arra, hogy a hivatali feladatok ellátása két módon lehetséges: önálló polgármesteri
hivatal működtetésével, illetve több önkormányzat által létrehozott közös önkormányzati hivatal
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útján (a törvényi rendelkezések zöme mindkét hivatali típusra igaz, az összeállítás ezeket is
tartalmazza, de külön nevesíti a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó sajátosságokat).

Előzmények:
Szomolya Község Önkormányzat 2019.12.31.-ig az önkormányzati hivatalát úgy működtette, hogy az
része volt a mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 7 települési hivatal (Mezőkövesd,
Borsodivánka-Egerlövő-Négyes-Tiszabábolna-Tiszavalk-Szomolya-Tard) együttműködésével. öt év
együtt töltött idő után, elmondható, hogy a hét település településszerkezete különböző, és, hogy a
közös hivatal létrehozása nem jelentett költségmegtakarítást. Az együttműködésen belül Szomolya
befizetővé vált, valamint az adóerő képesség birtokában, Mezőkövesd több támogatástól elesett. Az
együttműködés nem hozta a várt eredményt a legjobb szándékok ellenére sem. a 2013.10.13.-i
választásokat követően lehetőség nyílt az együttműködések átgondolására. a nyolc érintett
polgármester 2019.11.21.-én Mezőkövesden egyeztetést tartott. Itt világossá vált a Tard-Szomolya
önkormányzati hivatalok közötti együttműködés lehetősége (fúzió) és ezek kedvezőbb volta. Jelen
előterjesztés mellékleteként csatolt számítás, alapján 2020. 01.01. naptól a két település közösen
8,43 fő köztisztviselő állami finanszírozására kap lehetőséget. Ez 45.943.500 Ft állami támogatás
felhasználását eredményezi. (Ebbe csak és kizárólag az önkormányzati hivatal működése, és
működtetése tartozik bele. Bér, eszközök stb….)
Javaslat:
Több közös egyeztetést követően célszerű a közös hivatal központját Szomolyán létrehozni, mivel
Tard településsel ellentétben itt főállású polgármester van, aki bármikor, a hét minden napján
elérhető. Hangsúlyozzuk, hogy a fúzió csak és kizárólag az önkormányzati hivatalok és nem az
önkormányzatok együttműködését, munkaszervezését, és közös gazdálkodását feltételezi. Mivel a
jövő szempontjából az önkormányzatok testületei kiszolgálása, az önállóság megtartása
szempontjából ez az önkormányzati hivatali működés látszik a legtakarékosabbnak, és a
legcélravezetőbbnek, így kérjük az önkormányzat testületét, hogy a Közös önkormányzati Hivatal
létrahozását támogassa.
Ezen felvezetést követően átadnám a szót Kleszó Tibor Tard község polgármesterének.
Kleszó Tibor Tard Község Önkormányzata polgármestere: Köszöntöm a jelenlévőket. Sok
hozzátennivalóm nincs. Tard Község Önkormányzata a holnapi napon tárgyalja ugyanezt a napirendi
pontot. Oda meghívtuk Jurecska Györgyné polgármestert, és Kövecses Zsolt kirendeltség-vezetőt is.
Azt gondoljuk, hogy a mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal települései között ez a két település
szerkezete és igazgatása áll a legközelebb egymáshoz. Ahogy vizsgáltuk a dolgokat, gyakorlatban és
munkában nem sok minden fog változni. Mindenki végzi ugyanott és ugyanúgy a munkáját, mint
eddig. Természetesen, ebben lesznek olyan ügyek, amely a Közös Hivatalt érinti, mint például a
személyügy. Ezt a terheket közösen vállaljuk. Alapelképzelésünk, hogy amíg ez lehetséges a hivatal
gazdálkodását az állami finanszírozásból fedezzük. Az ezen felüli költségeket az fedezi, ahol a költség
jelentkezett. A közösen finanszírozandó ügyeket lakosságszám arányban finanszírozzuk az állami
támogatáson túl.
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Asztalos Imre képviselő: Természetesen az nem fordulhat elő, hogy valamelyik fél nem teljesíti a
fizetési kötelezettségét. A megállapodásban kikötjük a felszólítást követő inkaszó lehetőségét.
Egyébiránt támogatom az előterjesztést, valamint a Közös Hivatal létrehozását.
Jurecska Györgyné: Van-e valakinek még kérdése az elhangzottakhoz. Amennyiben nincs, úgy kérem
kézfelemeléssel szavazzon, aki támogatja a az előterjesztésnek megfelelően a szándéknyilatkozatot a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalból való kiválásról, és a Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2019. (XI.25.) határozata
Tárgy: Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal alakításáról
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 2020. január 1.
napjától kiválik a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalból és Tard Község Önkormányzatával
(Szomolya központtal) alakít közös önkormányzati hivatalt.
Megbízza a polgármestert, hogy
-

Döntéséről értesítse Mezőkövesd város polgármesterét, a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét és Tard község polgármesterét,

-

Folytasson további tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatal felállításáról Tard község
polgármesterével és a hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tervezetét a törvény szerinti
határidőre terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.

-

A képviselő-testület kifejezi azon igényét, hogy a helyben biztosított ügyintézés továbbra is
(legalább) négy fő részvételével történjen.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A megválasztásra került 7 fő képviselőből szavazott, 6 fő.
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
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2. napirendi pont.
Tárgy: VP6-19-2.1-15-.8-17 kódszámú, temetkezési hagyományok ápolása és fejlesztése című
pályázattal kapcsolatos többletköltségek viselése
Jurecska Györgyné polgármester: A Leader közösségen belül 2018 év elején került kiírásra a pályázat.
A pályázatban Szomolya Köztemetőben egy urnafal létrehozására van lehetőség 48 fak férőhellyel,
valamint a ravatalozóban egy kiállító vitrin beszerzésére, ahol a helyi temetkezési hagyományokkal
kapcsolatos emlékeket mutatunk be.
Az elmúlt napokban konkréttá vált, hogy a pályázat megvalósítása többletköltségekkel jár, az
eredetileg tervezett önerőn túlmenően.
A pályázat támogatási összege:2.736.364. Ft.
Eredeti önereje: 482.889. Ft.
Kiviteli árajánlatot kaptunk Príma József egyéni vállalkozótól, 4.434.219. Ft összegről. Más
vállalkozótól egyelőre nem is kaptunk árajánlatot.
Ez 1.697.855. Ft önerőt jelent.
Határozatot hozni egyelőre a megnövekedett önerő viseléséről szükséges.
Meghívtuk körünkbe Vincze Lászlót és Berecz Lászlónét a temető tulajdonosa képviseletében.
Átadom a szót avval kapcsolatosan, hogy véleményét ossza meg a Képviselő-testülettel a létesítendő
urnafal leendő helye, tárgyában, valamint arról, hogy mind a pályázat megvalósításával
kapcsolatosan, mind a jövőbeni működtetéssel kapcsolatos elképzelések tárgyában.
Vincze László Egyháztanács képviseletében: Az egyháztanács a ravatalozó többletköltségei
viseléséhez nem tud hozzátenni anyagilag semmit. Kérdés az, hogy ezt a szolgáltatást egyáltalán
igénybe veszi-e valaki, mert a faluban a hamvasztásos temetésnek nincsenek hagyományai.
Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester: Haladni kell a korral, ma már vannak ilyen igények, hogy
hamvasztás. Ezek a fakkok biztosan el fognak kelni. Egyébként a hamvasztás ne felejtsük el nem mai
keletű dolog, már a magyarság őstörténetében is van rá példa.
Asztalos Imre képviselő: Ez a tervezés rettentően drága. Pl. gránit burkolást ír elő a gránit
hihetetlenül drága. Utána kellene nézni van-e lehetőség az áttervezésre, egy egyszerűsített terv
benyújtására.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: Ennek utána kell nézni. Referálni fogok a testület felé. ha
rendelkezésre áll az egyszerűsített terv, akkor kell dönteni e Képviselő-testületnek az esetlegesen
felmerülő plusz költségek viseléséről.
Van-e a témához bárkinek hozzátennivalója. Amennyiben nincs, úgy az ülés nyílt ülésrészét lezárom.
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3. napirendi pont
Tárgy: 2019. évi közmeghallgatás időpontja Szomolyán

Jurecska Györgyné polgármester: Kérem a tisztelt testületet a 2019. évi közmeghallgatás
időpontjaként 2019.12.18. 18.00 óra kerüljön magállapításra.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2019 (XI.25.) határozata
Tárgy: Közmeghallgatás időpontja Szomolyán 2019. évben

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi Közmeghallgatás
időpontja: 2019.12.12. (csütörtök) 18.00 óra legyen.
Helyszín: Közösségi Ház Szomolya, Szabadság tér 7.
7 fő megválasztott képviselőből szavazott 6 fő.
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.

Az ülés nyílt ülésrészre lezárásra került 19.15.-kor

Szomolya, 2019.11.25.

…………………………………………………………..

……………………………………..

Jurecska Györgyné

Dr. Jakab Orsolya

Polgármester

Jegyző
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Távollétében és
megbízásából:
Kövecses Zsolt
Kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv hitelesítők:

…………………………………………………………..

……………………………………………………

Daragó László képviselő

Nagyné Lakatos Angéla képviselő

……………………………………………………….
Kövecses Zsolt
Kirendeltség-vezető jkv.

7

