Meghívó: 1 db
Jegyzőkönyv: 1 db
Jelenléti ív: 1 db
Határozat: 66-70
Rendelet: 9-10

Jegyzőkönyv
Szomolya Község önkormányzata 2019.12.18. napi üléséről
Időpont: 2019.12.18. 16.30.
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata 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.
2.
3.
4.

Tállai András országgyűlési képviselő
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Geri Árpád aljegyző
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető jkv.

Megjelentek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jurecska Györgyné polgármester
Nagyné lakatos Angéla alpolgármester
Asztalos Imre képviselő
Daragó László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Takács Norbert képviselő
Vincze Dániel képviselő
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Tanácskozási joggal. Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető jkv.
Jurecska Györgyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, jelen van, 7 fő megválasztott önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet vezeti:
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításnak
elfogadása. Referál: Polgármester (írásbeli melléklet)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………./2019. (XII.19.) rendelete az
önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (II.07.) rendelet módosításáról.
Szomolya Község Önkormányzat településrendezéséről szóló rendelete hatályának egy
évvel való meghosszabbítása.
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, Helyi termékértékesítést szolgál piacok
infrastrukturális fejlesztése című projekttel kapcsolatos szállító kiválasztása, konyhai
eszközök vonatkozásában. (Referál: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető) írásbeli melléklet
árajánlatokról)
Magyar Falu programon keresztül kültéri óvodai játékok beszerzése projekttel kapcsolatos
szállító kiválasztása. (Referál: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető) írásbeli melléklet
árajánlatokról)
Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői, aljegyzői fladatainka ideiglenes
határozatlan idejű ellátása.

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Nagyné Lakatos Angéla és Daragó László képviselőket. Kérem,
hogy aki a napirendi pontokkal, azok sorrendjével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet
ért kézfelemeléssel szavazzon.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 66/2019 (XII.18.) határozata
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyét elfogadja,
A megválasztott 7 fő képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal.
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
1. napirendi pont
Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításnak
elfogadása.
Jurecska Györgyné polgármester: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodását azért kell módosítani, mert az abban résztvevő települések polgármesterei
személye több esetben változott. Ehhez kell az érintett települések önkormányzati
testületeinek hozzájárulása is.
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A módosított Társulási megállapodást a képviselők az ülés meghívójával kézhez kapták. Van-e
az elhangzottakhoz kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kérem, aki a Társulási
Megállapodás módosításával egyet ért az kézfelemeléssel szavazni szíveskedjen.
Szomolya község Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2019. (XII.18.) határozata
Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosítása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodása módosítását jóváhagyja.
A Polgármestert felhatalmazza a módosított megállapodást aláírására.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.
z fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
2. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (XII.19.) rendelete az
önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (II.07.) rendelet módosításáról.
Jurecska Györgyné: Szomolya Község önkormányzat Képviselő testülete az 1/2019. (II.07)
rendeletével fogadta el az önkormányzat Elemi költségvetését, amely az alábbi
törvények, rendeletek figyelembe vételével készült.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvényt. A törvény alapján megterveztük Szomolya Község Önkormányzata feladataihoz igénybe
vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban
és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az
önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely
alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a
támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás
nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési
forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali
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hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2019-ban is
jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok
eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is
figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

–

törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is
előírhatja,
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–
–

törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is
rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok
ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk
forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön
források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2019. évi költségvetés
melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szomolya Község önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2019.(II.07) rendeletét
módosítani szükséges a Központi költségvetéstől kapott kiegészítő támogatások miatt amelyek a
következő jogcímekhez kapcsolódnak:
Minimálbér és garantált bérminimumra való kiegészítés:
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok ellátása:
Bérkompenzáció
Kulturális feladatok ellátása
Diák munkabér és járulék támogatása

1 845 000.-Ft
990 000.-Ft
199 400.-Ft
65 000,-Ft
787 836.-Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU programok:
- Traktor és munkagép pályázat végelszámolása:
4 177 019.-Ft
- -TOP 3.2.1 Energetikai korszerűsítés Önkormányzat és intézményének épületei:
163 661 947.-Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat felhalmozási:
-

Magyar Falu program:

14 985 089.-Ft

Működés célú költségvetési támogatás
-

Szociális tüzelőanyag vásárlásának támogatása: 2 677 160.-Ft
Ezen pozitív változások hatására a költségvetés bevételi előirányzata: 907 705 878.-Ft illetve a
bevétel függvényében a kiadási előirányzata:
907 705 878.-Ft módosul.

Kérem a Képviselő-testülete, hogy az elhangzott előterjesztésnek megfelelően, a kézhez kapott
rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete
(rendelet részletes szövegét ld. jegyzőkönyv melléklet)
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Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (XII.19.) rendelete az
önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (II.07.) rendelet módosításáról.
3. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat településrendezéséről szóló 8/2006. (II.28.) önkormányzati
rendelet hatályának egy évvel való meghosszabbítása.
Jurecska Györgyné: A faluigazgatási Bizottság vendége volt november hónapban Bernáth Mihály
települési Főépítész. Az ő javaslata volt hatályban lévő, többször módosított rendezési terünk
hatálya további egy évvel való meghosszabbítása. Mivel annak hatálya 2019.12.31.-én lejár. A
törvénymódosítások előkészítésére 2021 évet prognosztizálta. További elemzést most nem érintve
javaslom, a rendelet hatályban tartását megszavazni szíveskedjen a testület, a további esetleges
módosítási kérelmek intézhetősége ügyében. A hatályban tartás határnapja 2020.12.31. legyen.
Amennyiben senkinek nincs kérdése, észrevétele, úgy kérem a rendelet hatályban tartásáról
szavazni szíveskedjetek.
Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 8/2006. (II.28.) alaprendelete hatályban tartása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község Önkormányzata 8/2006.
(Ii.28.) önkormányzati rendeletét, további egy évig hatályban tartja, 2020. év 12.31.-ig.
Az önkormányzat képviselőtestülete a rendeletet elfogadja.
A megválasztott 7 fő képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
4. napirendi pont.
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, Helyi termékértékesítést szolgál piacok
infrastrukturális fejlesztése című projekttel kapcsolatos szállító kiválasztása, konyhai eszközök
vonatkozásában.
Jurecska Györgyné polgármester: A projekt szállítása kiválasztásánál három árajánlat érkezett. A
jelenlegi ülésre az árajánlatot adók is meghívást kaptak. Megjelenési jogukkal nem éltek. A zárt
ülést senki nem kérte. A projekt során beszerzésre kerülő konyhai eszközökre az alábbi szállítók
adtak árajánlatot:
Gyümölcsgép Szerviz Kft. 4.907.590 Ft bruttó.
Alba Donna Magyarország Kft. 5.085.671 Ft bruttó.
Providus Iroda Kft. 4.979.355 Ft bruttó
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Legkedvezőbb árajánlatot a Gyümölcsgép Szerviz Kft. adta. A számokat, tételeket ellenőriztük, azok
jók. Kérem, a testületet a gyümölcsgép Szerviz Kft-t jelöljék meg határozatban a pályázat
szállítójaként. Név szerinti szavazást kérek. Most egyenként olvasom fel a képviselők neveit és
kérem Igennel, nemmel, vagy tartózkodommal szavazzatok.
Aki tehát egyet ért azzal, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, Helyi termékértékesítést
szolgál piacok infrastrukturális fejlesztése című projekt szállítója a Gyümöcsgép Szerviz kft. 1145
Budapest, Bácskai utca 51/a legyen, szavazzon igennel.
Asztalos Imre: Igen.
Daragó László: Igen.
Jurecska Györgyné: Igen.
Dr. Molnár István: Igen.
Nagyné Lakatos Angéla: Igen.
Takács Norbert. Igen.
Vincze Dániel. Igen.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 fő megválasztott képviselőből, 7 igen szavazattal
elfogadta a gyümölcsgép Szerviz Kft-t a pályázat nyertes árajánlat tevőjének.
Szomolya Község Önkormányzata 68/2019. (XII.18.) határozata
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, Helyi termékértékesítést szolgál piacok
infrastrukturális fejlesztése című projekttel kapcsolatos szállító kiválasztása, konyhai eszközök
vonatkozásában.
A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, Helyi termékértékesítést szolgál piacok infrastrukturális
fejlesztése című projekttel kapcsolatos szállító kiválasztása, konyhai eszközök vonatkozásában, a
nyertes árajánlattevő a legoptimálisabb árajánlat adásával: a Gyümölcsgép Szerviz kft.
A megrendeléssel
polgármesterét.

kapcsolatos

szerződés

aláírására

felhatalmazza

az

önkormányzat

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.
5. napirendi pont
Tárgy: Magyar falu program Óvodai Játékok beszerzése című projekttel kapcsolatos eszközök
beszerzése.
Jurecska Györgyné polgármester: A projekt szállítása kiválasztásánál három árajánlat érkezett. A
jelenlegi ülésre az árajánlatot adók is meghívást kaptak. Megjelenési jogukkal nem éltek. A zárt
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ülést senki nem kérte. A projekt során beszerzésre kerülő konyhai eszközökre az alábbi szállítók
adtak árajánlatot:
RJM Játék Kft. 1.939.290. Ft bruttó.
S-TÉR Kft. 6.595.100. Ft bruttó.
ACER Kft. 2.239.494. Ft bruttó
Legkedvezőbb árajánlatot az RJM Kft. adta. A számokat, tételeket ellenőriztük, azok jók. Kérem, a
testületet az RJM Kft-t jelöljék meg határozatban a pályázat szállítójaként. Név szerinti szavazást
kérek. Most egyenként olvasom fel a képviselők neveit és kérem Igennel, nemmel, vagy
tartózkodommal szavazzatok.
Aki tehát egyet ért azzal, hogy a Magyar falu Program Óvodai Játékok beszerzése című című
projekt szállítója az RJM Játék Kft. 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 14. legyen, szavazzon igennel.
Asztalos Imre: Igen.
Daragó László: Igen.
Jurecska Györgyné: Igen.
Dr. Molnár István: Igen.
Nagyné Lakatos Angéla: Igen.
Takács Norbert. Igen.
Vincze Dániel. Igen.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 fő megválasztott képviselőből, 7 igen szavazattal
elfogadta az RJM Játék Kft-t a pályázat nyertes árajánlat tevőjének.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2019. (XII.18.) határozata
Tárgy: Magyar falu program Óvodai Játékok beszerzése című projekttel kapcsolatos eszközök
beszerzése.
A Magyar falu program Óvodai Játékok beszerzése című projekttel kapcsolatos eszközök
beszerzése című projekttel kapcsolatos szállító kiválasztása, konyhai eszközök vonatkozásában, a
nyertes árajánlat tevő a legoptimálisabb árajánlat adásával: a RJM Játék Kft. kft.
A megrendeléssel
polgármesterét.

kapcsolatos

szerződés

aláírására

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.
6. napirendi pont
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felhatalmazza

az

önkormányzat

Tárgy: Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatalvezetésére, irányítására ideiglenes határozatlan
idejű megbízás adása jegyző, illetve aljegyző személyére.
Jurecska Györgyné polgármester: A korábban előkészített Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal
vezetésére a jegyzői és aljegyzői pályázatokat, csak akkor tudjuk megjelentetni, ha a KÖZIGÁLLÁS
hivatalos pályázati felülethez hozzáférést kapunk. A pályázat megjelentetésre csak januárban
kerülhet már sor. 2020. 01.01. naptól azonban a vezetési feladatokat el kell valakinek látnia.
Javaslom, hogy a jegyzői feladatok ellátásával Kövecses Zsoltot bízzuk meg, az aljegyzői feladatok
ellátására Dr. Hajdú Katalin kerüljön megbízásra. Van-e egyéb javaslat. Amennyiben nincs, úgy
kérem, aki a fenti javaslattal egyet ért az kézfelemeléssel szavazzon.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2019. (XII.18.) határozata
Tárgy: Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői, aljegyzői feladatainak ellátás.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (3) bekezdése és Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 8/2019 (XI.05.) önkormányzat rendelete 43.§
(2) bekezdése alapján 2020. 01.01. naptól a pályázati eljárás lebonyolításáig a jegyző feladatainak
ellátásával Kövecses Zsolt, az aljegyzői feladatok ellátásával dr. Hajdú Katalin köztisztviselőket bízza
meg.
Megbízza a Polgármestert, hogy a KÖZIGÁLLÁS digitális felületen a jegyzői, aljegyzői pályázatok
kiírásáról gondoskodjon.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.
78 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal.
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodom: 0 fő.

Az ülést 2019.12.18.-án lezárom, mivel nincs egyéb napirendi pont, illetve nincs egyéb felvetett téma.
Kérem a testületet a 18.00 órakor kezdődő Közmeghallgatásra közösen menjünk át annak helyszínére
3411 Szomolya, Szabadság tér 7. szám alá.
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