Jegyzőkönyv

Határozat:
Rendelet:
Meghívó: 1 db
Jelenléti ív: 1 db
Időpont: 2019.12.02. (hétfő) 18.00 óra
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal Tanácsterem 3411 Szomolya,
Szabadság tér 1.
Meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Tanácskozási joggal:
1.
2.
3.
4.

Tállai András Országgyűlési képviselő
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Önkormányzati Hivatal dolgozói

Jelen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jurecska Györgyné polgármester
Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester
Asztalos Imre önkormányzati képviselő
Daragó László önkormányzati képviselő
dr. Molnár István önkormányzati képviselő
Takács Norbert önkormányzati képviselő
Vincze Dániel önkormányzati képviselő

Jurecska Györgyné polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a meghívottak
közül megjelent hét fő önkormányzati Képviselő. Az ülés határozatképes. A napirendek között van
zárt ülést igénylő. A napirendi pontot az ülés végén tárgyaljuk, önálló jegyzőkönyvvel. A tárgyalandó
napirendi pontokat az ülés meghívójával kézhez kaptál a képviselők. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, takács Norbert és Vincze Dániel önkormányzati
képviselőket. Amennyiben nincs, kérdés úgy kérem a tárgyalandó napirendi pontokat és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek.
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2019 (XIII.02.) határozata.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv
hitelesítő képviselők személyét elfogadta az alábbi szavazati arányokkal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő.
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
1. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2019. (XII.02.) határozata Szomolyai
Közös Önkormányzati Hivatal szervezete felállításával kapcsolatos Megállapodás elfogadásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: Korábbi testületi ülésen az önkormányzat képviselő-testülete
elfogadta azt a szándéknyilatkozatot, amely a mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalból való
kiválásról szólt, valamint új Önkormányzati Hivatal létrehozásáról Tard Község Önkormányzatával
együtt, Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal néven. A szándéknyilatkozathoz kötődően a két
kirendeltség-vezető összeállította a Megállapodás szövegét a csatlakozásról.
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 törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat létre.

Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként
biztosítható, a működéshez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető
és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. (Áht. 7/A.§)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén költségvetési szerv (közös önkormányzati hivatal)
alapítására az Mötv-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok (vagyis Szomolya és Tard
községek önkormányzatai) jogosultak. (Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja)

A közös önkormányzati hivatal létrehozásának további feltételeit az Mötv. 85. §-a az alábbiak szerint
határozza meg.



Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett települési önkormányzatok képviselőtestületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül
állapodnak meg. A megállapodás elfogadása az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselőtestület át nem ruházató hatáskörébe tartozik, ahhoz mindkét alapító önkormányzat
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képviselő-testületének minősített szótöbbséggel meghozott döntése szükséges. A
megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.
A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
(székhelytelepülés neve)-i Polgármesteri Hivatal vagyis Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal
Mötv. 84. § (5) bekezdés
A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal esetében a
 székhelytelepülést, és
 a közös önkormányzati hivatal létszámát
az érintett önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal létrehozásáról szóló
megállapodásban határozzák meg.
Minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka, folyamatos, vagy időszakos
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településen az
ügyfélfogadás, a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes
jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül,
informatikai hálózat alkalmazásával történjen. Ezt Szomolya és Tard esetében, továbbra is
állandó kirendeltség működése útján, legalább 4 fő foglalkoztatása mellett kívánjuk
biztosítani.
A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérő
megállapodásuk hiányában – lakosságszámuk arányában biztosítják.

Jelen esetben az új költségvetési szerv létrehozása a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatalból történő kiválással jön létre. (Áht. 11. § (3a) bekezdés) Jogelőd a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal, jogutód a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal.
Az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört (törv. vagy korm. rendelet eltérő
rendelkezése hiányában) az irányító szerv vezetője gyakorolja. A közös önkormányzati hivatal
irányító szerve, és annak vezetője:a közös hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat
képviselő-testülete és a polgármester, vagyis Szomolya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Szomolya község polgármestere.
Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányított költségvetési
szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem változtathatja meg.



Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában költségvetési szerv alapítása
esetén csak akkor nyitható meg a költségvetési szerv fizetési számlája, ha a törzskönyvi
nyilvántartásba vétele megtörtént. (Ávr. 4. § (2) bekezdés)

A megállapodásban az alapító önkormányzatoknak az alábbiakról kell mindenképpen rendelkeznie:






a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése,
a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése,
a megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja,
a hivatal felépítése,
a hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel
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a működés alapkérdései,
a hivatal irányítása,
a hivatal vezetése,
a hivatal költségeihez való hozzájárulás településenként, és
a hivatal munkája nyilvánosságának biztosítása.

A Megállapodás szerint az állami támogatásra a társuló önkormányzatok a tárgyévet megelőző év
január 1-jei lakosságszám arányában jogosultak. A normatívával nem fedezett közös hivatali
költségekhez azonban a kiadások keletkezési helye szerint, annak arányában, saját bevételük terhére
járulnak hozzá.
A Megállapodás szövegét a meghívóval megkapta a Képviselő-testület van-e kérdés, észrevétel.
Asztalos Imre képviselő. Csak összegzésképpen. A két önkormányzat közös hivatala a költségeit,
amiben minden benne van, a bértől kezdődően az irodaszerig, a havi finanszírozású állami
támogatásból fedezi, amíg az tart. Onnan kezdve, a költségeket az önkormányzat finanszírozza ahol a
költség ténylegesen felmerült. Amennyiben a finanszírozás mindkét önkormányzatot érinti, a
költségeket lakosságszám arányosan viseljük. A megállapodásban 11 fő alkalmazása szerepel,
amelyet nem töltünk be. Azért tettünk be 11 fő hivatalnokot, hogy amennyiben többen esnek ki a
munkából, vagy több munka merülne fel, ne maradjuk státusz nélkül.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: Ez ténylegesen így van. Ezekben az órákban Tard Község
Önkormányzata is ülésezik. Napirendjeikben szerepel a Megállapodás elfogadása, valamint a 2.
napirendben tárgyalandó Alapító Okirat elfogadása.
Jurecska Györgyné polgármester: van-e még kérdés? Amennyiben nincs, úgy kérem a megállapodás
elfogadásáról kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 59/2019 (XII.02.) határozata
Tárgy: Megállapodás Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos
Megállapodás elfogadásáról.
Szomolya Község Önkormányzat a 2020.01.01. nappal létrehozandó Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal megállapodását elfogadja az alábbi szavazati arányokkal. (Aláírt megállapodás ld.
mellékletekben)
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő.
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
2. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2019. (XII.02.) határozata Szomolyai
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata elfogadásáról.
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Jurecska Györgyné polgármester: A Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának
előfeltételei közé tartozik, a megszervezésre kerülő Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának összeállítása és annak elfogadása a Hivatalt létrehozó önkormányzatok által.
Az Alapító okirat tartalmazza:

-

A költségvetési szerv megnevezését, székhelyét, telephelyét.
A költségvetési szerv alapításával és megszűntetésével összefüggő rendelkezéseket.
A költségvetési szerv irányításával, felügyeletével kapcsolatos megnevezéseket.
A költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos szakágazati és kormányzati funkciószámok
felsorolását.
A költségvetési szerv szervezetével és működésével kapcsolatos leírást.

Az 1. napirendi pontnál előterjesztett Megállapodás és az itt tárgyalandó napirendi pont szükséges,
nélkülözhetetlen előfeltétele a Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttének és az azzal kapcsolatos
törzskönyvi nyilvántartásba vételnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Alapító Okiratot szíveskedjenek elfogadni!
Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, úgy kérem, az Alapító okiratot kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2019. (XII.02.) határozata
Tárgy. Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata elfogadása (aláírt Alapító okirat ld.
mellékletek között.)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratát elfogadja az alábbi szavazati arányokkal:
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő.
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
3. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2019 (XII.02.) határozata magyar falu
program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” című pályázat során beszerzésre
kerülő utánfutó szállítója kiválasztásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: 3 árajánlatot küldtünk ki a meghívóban. A pályázathoz árajánlatot
tett:
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Nyírker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Agroker Holding Zrt.
Zetor-Vas kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Itt a legkedvezőbb ajánlatot a ZETOR-Vas nyíregyházi székhelyű szállító adott. 3.873.500. Ft összegről.
Árajánlata mellett vállalta az utánfutó ingyenes szállítását és forgalomba helyezését. A
határozathozatalra a szállító kiválasztása, szerződéskötés miatt van szükség.
A beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb a Zetor-Vas kereskedelmi és Szolgáltató kft.
árajánlata. Az árajánlatokat korábban kiküldtük az ülés meghívójával. Van-e kérdése észrevétele
bárkinek.

Amennyiben nincs, név szerinti szavazást rendelek el! ABC sorrendben fogom olvasni a képviselők
nevét. Aki egyet ért avval, hogy a Magyar falu programon belül az „Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartása” című projektben az árajánlata alapján a szállító a Zetot-Vas kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. legyen, az szavazzon igennel.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2019 (XII.02.) határozata
Tárgy: Magyar Falu „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” című pályázat Szállítója
kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata egyet ért abban, hogy a magyar falu programon belül a
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” című pályázattal kapcsolatos utánfutó
beszerzése Szállítója a Zetor-Vas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Asztalos Imre: Igen.
Daragó László: Igen.
Jurecska Györgyné: Igen.
Dr. Molnár István: Igen.
Nagyné Lakatos Angéla: Igen.
Takács Norbert: Igen.
Vincze Dániel: Tartózkodás.
Megállapítom, hogy a képviselők szavazata alapján a magyar Falu program „Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartása” című projekt szállítója, a Zetor-Vas Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 46-47.
felelős: Polgármester.
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Határidő: Azonnal.
A képviselő a határozatot az alábbi szavazati arányokkal fogadták el:
7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő, név szerinti szavazással:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 1 fő.
4. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2019 (XII.02.) határozata a 2020. évi
Közmunkaprogram benyújtásáról és a munkapillérek kiválasztásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben
pályázatot szeretne benyújtani a Közmunkaprogrammal kapcsolatosan. 18 fő alkalmazhatóságára
kaptunk ígérete. Hangsúlyozom, hogy jelen határozatban csak az igény bejelentése történik, és a
pályázható pillérek kiválasztása, amely határozat elengedhetetlen feltétele a pályázat benyújtásának.
Javasolt pillérek:
1.
2.
3.
4.

Mezőgazdasági program.
Helyi sajátosságokra épülő program.
Szociális jellegű program.
A pályázat kidolgozás alatt áll.

Aki a pályázat benyújtásával és a pillérek feltüntetésével egyet ért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2019. (XII.02.) határozata
Tárgy: 2020. évi közmunkaprogram benyújtása, pillérei kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy 2020. évben pályázatot nyújt be a 2020. március
3-2021. február 28. közötti időszakra vonatkozóan.
A pályázatban az alábbi n pillérek támogatását kéri:
1. Mezőgazdasági program.
2. Helyi sajátosságokra épülő program.
3. Szociális jellegű program.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő.
Igen: 5 fő.
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Nem: 2 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
4. napirendi pont
Tárgy: Egyebek.
Jurecska Györgyné polgármester: megadom a szót Vincze Dániel képviselőnek.
Vincze Dániel: Nekem pár Kérdésem lenne. Jelzést kaptunk, hogy a Hunyadi út és az Arany János út
piszkos. Az Arany János úton a Csapadékvíz pályázat kivitelezői hagyták ott a sarat.
Jurecska Györgyné polgármester: Mi ezt nem tapasztaltuk. Amíg hó van, ezt a kérdést hagyjuk
függőben. Térjünk később vissza rá. Ha kell, orvosoljuk, illetve egyeztetem a kivitelezőkkel, hogy
takarítsák meg az önkormányzati tulajdonú utat.
Vincze Dániel képviselő: Javaslom és kérem, hogy az önkormányzati tulajdonú Szent László út elején
és végén legyen fekvőrendőr elhelyezve.
Jurecska Györgyné polgármester: Nincs ellene kifogás, mihelyst az időjárás engedi, elvégezzük a
beavatkozást. Indokolt volna, hogy a képviselők az önkormányzati tulajdonú utakon mérjék fel a
fekvő rendőrök elhelyezésének szükségességét.
Vincze Dániel képviselő. javaslom továbbá, hogy a Deák Ferenc úton az elhagyott pincékből a
közszem előtt álló szemét kerüljön eltakarításra.
Jurecska Györgyné polgármester. Erre is ígérete teszek.
Amennyiben nincs több kérdés észrevétel, javaslom, hogy az ülés nyílt ülésrészét zárjuk le, és
folytassuk az ülést a zárt ülést igénylő napirendi pontokkal.
Az ülés nyílt ülésrészét 19.10-.kor bezárom.
Szomolya, 20129.12.02.

…………………………………………..

………………………………………..

Jurecska Györgyné

Dr. Jakab Orsolya

Polgármester

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

……………………………………………….

………………………………………………..

Vincze Dániel

Takács Norbert

önk. képviselő

önk. képviselő

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