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Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 

az ülés határozatképes. Jelen van 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből, 7 fő. Az ülés 

jegyzőkönyve vezetésére felkérem, Kövecses Zsolt megbízott jegyzőt, a Szomolyai Közös 



önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, takács Norbert 

képviselőt és Vincze Dániel képviselőt. Kérdezem, hogy vállalják-e a felkért képviselők a 

hitelesítést. 

Takács Norbert képviselő: Igen. 

Vincze Dániel képviselő: Igen. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az ülés meghívójával kiküldtem a javasolt napirendi pontokat. 

Egy napirendi pontban javaslom és kérem a zárt ülés megtartását. A napirendi pont a Rózsa út 

átkereszteléséről szól. A javaslattevő: ifj. Vitányi László. Az ülésről önálló jegyzőkönyv készül. 

Egyéb napirendi pontjaink:   

1. 2020. évi belső ellenőrzési terv (Előadó: Kövecses Zsolt mb. Jegyző) írásbeli melléklet. 

2. Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi munkaterve. (referál: Jegyző) írásbeli melléklet 

3. „Egészségház felújítása Szomolyán” című pályázattal kapcsolatos, közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása. (Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatával) referál: Jegyző. 

írásbeli melléklet  

4. Márton Miklós, szomolyai lakos beadványa, rendezési terv módosításával kapcsolatosan. 

(referál: Jegyző.) írásbeli melléklet) 

5. Cseresznyefesztivál előkészítése. 

6. 2020. évi költségvetés előkészítése. 

7. Egyebek. 

Amennyiben a napirendekhez egyéb kiegészítés, nincs, úgy kérem, aki egyet ért a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyével és a napirendi pontokkal az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzat 1/2020. (I.30.) határozata 

A képviselőtestület a tárgyalandó napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet 

ért. A megválasztott 7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

1. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve. 

Jurecska Györgyné polgármester: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (5) és a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (Bkr.) 15. §. - kötelezően előírja a belső ellenőrzési feladat-ellátási kötelezettséget, melyről az 

önkormányzat a jogszabályok által megengedett módon, külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. 



Jelen előterjesztés a fenti jogszabályokban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt stratégiai 

ellenőrzési terv és az éves belső ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot. 

A 2020. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzés 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai 

céljainak érvényesítésével, valamint a kockázatelemzés módszerével kerültek megállapításra. 

A tervezés alapelve, hogy az ellenőrzés elősegítse az Önkormányzat és fenntartásában működő 

költségvetési intézmények működése során a szabályszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi követelmények érvényesülését. 

A stratégiai terv meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, a hosszú távú 

célkitűzéseket. 

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött célok 

eléréséhez. Azaz a törvényekben előírt kötelező és a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok 

folyamatos ellátása érdekében olyan önkormányzati belső ellenőrzés megteremtése, amely elősegíti a 

közpénzek és közvagyon felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát, csökkenti a korrupciós 

kockázatot. Feltárja a hibákat, és elemzéseket készít, elősegíti a hibák megelőzésére, feltárására és 

megszüntetésére vonatkozó vezetői intézkedések megtételét.  

Ezzel együtt a belső ellenőrzés hosszútávú célkitűzéseit belső ellenőrzési feladatai az alábbiakban 

vázolom: 

A belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési 

feladatok: 

Hosszú távú célkitűzések 

1. célkitűzés:  

 

Kontrollkörnyezet szabályos kialakításának 

támogatása 

A költségvetési szervek belső szabályzatai a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 

rendelkezésre álljanak 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

-  A pénzügyi-számviteli szabályzatok 

teljeskörüségének és aktualizálásának 

vizsgálata (a jogszabályi, szervezeti és személyi 

változások átvezetése) ; 

-  Folyamatok-, feladatok- és felelősségi körök 

meghatározásának vizsgálata; 

-  Humánerőforrás  biztosításának ellenőrzése 

 

2. célkitűzés: 

Kontrollkörnyezet működése. 

A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a 

jogszabályokban és a szabályzatokban 

foglaltaknak megfelelően  

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

- A gazdálkodás jogszabályoknak és a pénzügyi-

számviteli belső szabályzatoknak való 

megfelelőségi ellenőrzése;  

- A pénzügyi szabálytalanságok megelőzése, a 

gazdálkodási fegyelem javítása a pénzkezelési 



ellenőrzések lefolytatásával, különös 

tekintettel a szabályszerű kötelezettség-

vállalásra, szakmai teljesítés igazolására, illetve 

a pénztárellenőri feladatok ellátásának vezető 

általi kontrolljára 

 

3. célkitűzés:  

 

Kontrolltevékenységek működésének 

folyamatos felülvizsgálata a gazdaságos, 

hatékony és eredményes működés támogatása 

érdekében. 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

- A rendelkezésre álló erőforrásokkal való 
gazdálkodás, a vagyon megóvásának, 
gyarapításának vizsgálata a helyi 
önkormányzatoknál, intézményeiknél, valamint 
az önkormányzatok többségi irányítást biztosító 
befolyása alatt működő társaságoknál, illetve 
vagyonkezelőknél;  

- A tevékenységeken belül az egyes magas szintű 
költségek ellenőrzés, pl. közalkalmazottak, 
köztisztviselők személyi juttatásai, 
beruházásokkal kapcsolatos kifizetések; 

 

4. célkitűzés:  

 

Az európai uniós források célnak megfelelő 

felhasználása 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

- Az európai uniós forrásból megvalósított   

  beruházások, projektek elszámolásainak    

  ellenőrzése 

- Közbeszerzési eljárás szabályszerűségének 
ellenőrzése 

5. célkitűzés:  

 

A folyamatokban rejlő kockázatok feltárása, 

csökkentése, integrált kockázatkezelési 

rendszer működtetése 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

- A lefolytatott ellenőrzések alkalmával minden    

  esetben vizsgálatra kerüljön a tárgyhoz   

kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonal 

kialakítása, munkafolyamatokban rejlő  

kockázatok felmérése  

6. célkitűzés:  

 

A költségvetési szférából (központi és 

önkormányzati költségvetésből) kiáramló, 

céljelleggel nyújtott támogatások, valamint más 

költségvetési szerv részére átadott kötött 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

-  Központi költségvetésből kapott (normatív és 

céljellegű) támogatások megalapozottságának 

vizsgálata. 

-  Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott 

támogatások, valamint átadott kötött 



felhasználású támogatások felhasználására a 

célnak megfelelően, szabályosan kerüljön sor 

 

felhasználású támogatások felhasználásának, 

illetve elszámolásának ellenőrzésére minden 

kedvezményezett szervezetnél. 

 

7. célkitűzés 

A költségvetési szerv információs és 

kommunikációs rendszerének kialakítása és 

működése jogszabályok szerint történjen  

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

- -  Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség megvalósult-e; 

- -  A szervezet vertikális és horizontális 
kommunikációja kialakításra került-e; 

- -  Az iratkezelés gyakorlata megfelel-e az 
előírásoknak. 

8. célkitűzés:  

 

Az ellenőrzött szervezeteknél a monitoring 

rendszer működjön  és  kontrollok értékelése 

megfelelő legyen 

Kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok: 

-  A belső ellenőrzés által lefolytatott 

ellenőrzésekre készített intézkedési tervek, 

valamint az azok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatók határidőben elkészültek-e, 

végrehajtások utóellenőrzése; 

-  A vizsgált tevékenység belső kontroll pilléreinek 

értékelése 

 

Az ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének 

növelése, melynek érdekében szükséges a kapcsolódó jogszabályok, szakirodalom folyamatos 

figyelemmel kísérése, a szakmai tanfolyamokon, kötelező képzéseken, konzultáción való részvétel, az új 

ellenőrzési módszerek alkalmazása és a technikai eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználása. 

A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitással biztosítani szükséges az ellenőrzött költségvetési szervek 

valós kockázatainak felmérését, s azok csökkentésére növelni a belső ellenőr tanácsadói tevékenységét. 

2020. évi Éves ellenőrzési terv 

Az éves ellenőrzési terv a Bkr. 31 §-ának rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter 

által 2019-ben kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve került összeállításra. 

A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul, 

valamint figyelembe veszi az Állami Számvevőszék és a Kormány közpénz-felhasználás átláthatóságára 

és a korrupció visszaszorítására irányuló törekvéseit.   

A kockázatelemzés objektív módszerével kiválasztásra kerültek azok az ellenőrizendő területek, melyek 

belső kontrollrendszere az átlagosnál magasabb kockázatot rejt, valamint figyelembe vettem a korábbi 

években lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait. 

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés 



A kockázatelemzés módszertanát a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített modell szerint alkalmaztuk 

a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának 

kialakításánál.  

Az elemzések során a következő fő tevékenységekkel kapcsolatban vizsgáltuk a kockázati tényezők 

szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit: 

 Belső kontrollok értékelése 
 Az önkormányzat intézmény-rendszerének komplexitása 
 Költségvetési gazdálkodásban rejlő kockázat 
 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 
 Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
 Munkatársak képzettsége és tapasztalata, humánerőforrás gazdálkodás 

A megjelölt kockázati tényezők analízise az 1.sz. függelékben összesített kockázati eredményt adta. 

Az Önkormányzatnál bekövetkezett szervezeti és személyi változások a belső kontrollrendszer 

működésében megnövekedett kockázatot jelentenek.  

Az elemzést, valamint a költségvetési szerv vezetőjének észrevételeit figyelembe véve az éves 

ellenőrzési tervbe a 67 %-nál magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok ellenőrzése került 

beépítésre. 

A tervezett ellenőrzés a Stratégiai terv 1. és 2. célkitűzésének (Kontrollkörnyezet szabályos 

kialakításának támogatása; a szabályszerű és hatékony gazdálkodás érvényre juttatása a 

jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően) megvalósítását szolgálja. 

2. A tervezett ellenőrzések  

A 2020. évre tervezett belső ellenőrzések alapvető célja, hogy: 

 megállapításaival támogassa az Önkormányzat kontrollkörnyezetének megfelelő kialakítását;  

 feltárja, hogyan érvényesült az önkormányzati erőforrások védelme. 
 

Az ellenőrzés tárgya 

 A helyi önkormányzati választást, valamint önkormányzati szervezeti- és személyi 
változásokat követő feladatok és belső szabályozás végrehajtásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a változásokkal módosították-e a kontrollkörnyezet 

kialakítását és szabályozását. 

A 2020.évi terv részletes adatait (ellenőrizendő időszak, az ellenőrzés tervezett ütemezését, az 

ellenőrzött szervezeti egység megnevezését, szükséges kapacitást) a 2. számú függelék mutatja be. 

Az ellenőrzések kapacitásigényét az önkormányzat a külső szolgáltatóval kötött szerződéssel biztosítja, a 

nem tervezett soron kívüli vizsgálatra és tanácsadásra írásos megrendeléssel van lehetőség. 

A szolgáltató 2020. évben elkészíti az önkormányzat 2021. évi éves belső ellenőrzési tervet. 

A belső ellenőr gondoskodik a számára jogszabályban előírt kötelező továbbképzéseken való részvételről 

Az elfogadott 2020. évi belső ellenőrzési terv a szolgáltatóval kötött Szerződés mellékletét képezi. 

A kockázatelemzés a kiküldött meghívó mellékletét képezte.  

A belső ellenőrzés érinti az önkormányzatunkat, valamint rajta keresztül a Szomolyai Közös 

Önkormányzati Hivatalt, mint fenntartott intézményt. 



Javaslom, hogy a belső ellenőrzést Vasasa Lajosné minősített belső ellenőr végezze. A szerződésmintát is 

kiküldtük a meghívóval. 

Kérem, hogy a belső ellenőrzési tervet Szomolya Község Önkormányzata határozatával fogadja el. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020. (I.30.) határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve elfogadása. 

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervét elfogadja. Az ellenőrzéssel kapcsolatos megbízási szerződés aláírására, felhatalmazza 

az önkormányzat polgármesterét. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

 az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi munkaterve elfogadása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Elkészült az önkormányzatunk 2020. évi munkaterve. A Magyarország 

önkormányzatairól szóló törvény alapján. Az önkormányzat az év során legalább 6 ülést tart. Az év során 

egy ülésnek legalább Közmeghallgatásnak kell lennie. Mivel elég sok esemény történik, ennek 

előrehozatalát javaslom. Március végén, április elején kellene közmeghallgatást tartani. Esetleg év vége 

felé még egyet. Az ülés meghívójával a munkaterv kiküldésre került. A munkaterv természetesen terv 

szintű, azon az év során lehetséges lesz módosítani. Van-e kérdése, észrevétele valakinek. Amennyiben 

nincs, úgy kérem, aki elfogadja Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi munkatervét kézfelemeléssel 

jelezzen    

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (I.30.) határozata 

 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi munkaterve. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervét elfogadja. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő., az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem. 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

3. napirendi pont:  



Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Szomolyán, orvosi rendelő felújítása pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzés nyertes kivitelezője kiválasztása. 

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Szomolyán című, Területi Operatív Program pályázat 

előkészítése még az előző önkormányzati ciklusban történt. Sajnos első körben már a tervezői 

költségvetés elkészítésekor nyilvánvalóvá vált, hogy a bekerülési költségek meghaladják a 

támogatási költségeket. Szükség volt a pályázat műszaki tartalma átalakítására. Az átdolgozást 

követően is előfordultak még olyan tételek, amelyek finanszírozása a támogatás összegéből 

nem jöhetett ki. Végül is csak 2019. évben jelent meg egy olyan pályázat, amely az ingatlan 

energetikai felújítását támogatta. A két pályázat összevetéséből alakult ki az a terv, amelyet 

végül közbeszerzésben lehetőség volt közzé tenni. Az energetikai pályázat több településsel 

együtt, konzorciumban valósul meg, így központi közbeszerzésre került sor, amit a Demeter 

ügyvédi és közbeszerzési iroda bonyolított le. A tenderbontásra 2019. december 27.-én került 

sor. 

A két pályázati kiírásra, két-két ajánlat érkezett. 

Érvényes, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be: 

Orvosi rendelő energetikai felújítása:  

Borsod-Konstrukció Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság brt: 

17.555.651. Ft.   

International Energy Service Kft. 20.442.329. Ft. 

 

Orvosi rendelő infrastrukturális felújítása: 

Borsod-Konstrukció Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság brt: 

20.766.165 

International Energy Service Kft. 24.903.672. Ft 

Mindkét pályázatra a Borsod-Konstrukció Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság nyújtott be kedvezőbb árajánlatot. Így az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 

támogatásával mindkét pályázat nyerteseként a Borsod-Konstrukció Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot javaslom megnevezni. 

Amennyiben van kérdés, azt kérem feltenni, amennyiben nincs úgy név szerinti szavazás 

következik.  A képviselők nevét ABC sorrendben olvasom, kérem szavazataitokat. 

Asztalos Imre: Igen. 

Daragó László: Igen. 

Jurecska Györgyné. Igen. 

Nagyné lakatos Angéla: Igen. 



Dr. Molnár István: Tartózkodom. 

Takács Norbert: Tartózkodom. 

Vincze Dániel: Nem. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I.30.) határozata 

Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Szomolyán, orvosi rendelő felújítása pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzés nyertes kivitelezője kiválasztása. 

Az Egészségügyi Szolgáltatások Fejlesztése, orvosi rendelő felújítása Szomolyán pályázattal 

kapcsolatos kivitelezés nyertese, a Borsod-Konstrukció Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság. A kivitelezéssel kapcsolatos szerződés aláírására az 

önkormányzat felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen. 4 fő. 

Nem: 1 fő. 

Tartózkodás: 2 fő. 

4. napirendi pont 

Tárgy: Márton Miklós szomolyai lakos kérelme, tulajdonában lévő ingatlanok 

településszerkezeti átminősítésével kapcsolatosan. 

Jurecska Györgyné polgármester: Márton Miklós szomolyai lakos kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, tulajdonában lévő szomolyai 914/9, 914/10, 914/11. hr.számú ingatlanok 

településszerkezeti átminősítésével kapcsolatosan. Az ingatlanok jelenleg a külterületi 

településszerkezeti tervben Mk1 jelű kertség övezetben vannak. Márton Miklós mezőgazdasági 

vállalkozást folytat, da állatok tartásával is szeretne foglalkozni. Területeit szeretné GMg 

Mezőgazdasági jellegű-ipari-gazdasági övezetté minősíttetni. 2020.01.28.-án egyeztetést 

végeztünk Bernáth Mihály települési főépítésszel. Véleménye alapján az átminősítés lehetséges. 

Kétfordulós eljárásról lesz szó több szakhatóság bevonásával. Az átminősítéssel járó költségeket 

a kérelmező vállalja fedezni, azonban szerződést csak az önkormányzat tud kötni a tervezővel. A 

terület elhelyezkedése nem akadályozza az állattartást. Kertség megnevezésű övezetként 

azonban nem tud a tulajdonos állatok tartására megfelelő épületeket építeni. Javaslom, hogy a 

mezőgazdasági vállalkozó terveit, elképzeléseit ne akadályozzuk. Mivel a vázolt formában az 

önkormányzatnak az átminősítés pénzébe nem kerül, így javaslom, a kérelmet támogassuk. 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában kérem, aki egyet ért a szomolyai 914/9, 914/10,l 914/11 

hr. számú területek átminősítésével az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (I.30.) határozata 



Tárgy: Márton Miklós szomolyai lakos kérelmére a szomolyai 914/9, 914/10, 914/11. hr. számú 

ingatlanok átminősítése Mk-1 kertség megevezésű ingatlanról, GMg Mezőgazdasági jellegű-

ipari-gazdasági övezetté. 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete támogatja Márton Miklós szomolyai lakos 

kérelmét, a tulajdonában lévő 914/9. 914/10, 914/11. hr. számú területek településszerkezeti 

átminősítésével kapcsolatosan, Mk-1 megnevezésű területről, GMg megnevezésű területté. 

Márton Miklós a területek átminősítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket fedezi. Az 

átminősítéssel kapcsolatos tervezői szerződés aláírására felhatalmazza az önkormányzat 

polgármesterét.  

Felelős: Polgármester. 

 Határidő: Azonnal. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

5. napirendi pont 

Tárgy: Cseresznyefesztivál szervezésével kapcsolatos tájékoztatás. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szedlár István vállalkozó a 2020. év Cseresznyefesztivál 

szervezésével kapcsolatosan egy tervezetet a mai napon küldött át részemre. Ebből a 

költségvetésből biztosan le kell faragni. Ezt a támogatást az önkormányzat nem tudja vállalni.  A 

Cseresznyefesztivál szervezésével kapcsolatosan 2020. 8. hetében egyeztetést kérek. Pontos 

időpontot később mondok.  

6. napirendi pont 

Tárgy: 2020. évi költségvetés előkészítése. 

Jurecska Györgyné polgármester: 2020. év elemi költségvetését 2020. 02.15.–ig tárgyalja az 

önkormányzat. Mivel 2020. 02.15. szombat, így előreláthatóan a soron következő testületi ülés 

2020. 02.13.-án csütörtökön lesz. A 2020. évi végső költségvetés, 2020. 03.15-ig kerül 

elfogadásra. Mivel 2020. március 15. vasárnapra esik, így az is korábban fog tárgyalásra kerülni. 

Egy két kérdésről már korábban egyeztettem Képviselőkkel vállalkozókkal, dolgozókkal. 

felkérem Aszatos Imrét az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztasson egy-két 

alapelvről, a költségvetés tervezésére vonatkozóan. 

Asztalos Imre képviselő: Megvizsgáltuk Szomolya Község Önkormányzatánál az önkormányzat 

bevételeit és az állami támogatások mértékét. Sajnos azt találtuk, hogy Szomolya Község 

Önkormányzatánál több olyan ember dolgozik, akik bérét az állami támogatás vagy egyáltalán 

nem fedezi, vagy csak nagyon csekély mértékben fedezi. Itt most nem a közfoglalkoztatottakról 

van szó. Ez a helyzet fennáll a képviselői tiszteletdíjaknál, valamint az alpolgármesteri 

tiszteletdíjnál, és a polgármester bérezésénél is. Természetesen a Polgármesternél a jogszabály 



forintra rögzíti a bér mértékét. Három fő alkalmazottnál viszont egyáltalán nincs bértámogatás. 

Mindhárman a Munka Törvénykönyve alapján vannak alkalmazva. Javaslom annak a 

megvizsgálását, hogy a három fő munkájára mennyire van szükségünk. Részben támogatott a 

fogászati asszisztens alkalmazása. Itt kérem megvizsgálni, hogy a Fogorvosnál teljesített heti 14 

óraszámon túl mennyire van szükség munkájára. Ő is heti 40 órában van alkalmazva. Kérem 

megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy óraszáma 50%-ban csökkentésre kerülhessen. Így éves 

szinten már milliós nagyságrendű megtakarításra lenne lehetőség. Ez nem is megtakarítás, csak 

az a lehetőség, hogy a negatív költségvetés csökkenhessen.  Javaslom továbbá, hogy Szomolya 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szomolya, Kossuth út 4. és Kossuth út 22. szám alatti 

ingatlanok, amelyek jelenleg funkció nélkül vannak, kerüljenek elidegenítésre. Hirdessük meg 

őket. A hiányt ez az egyszeri bevétel is csökkenthetné. Mindenképpen el kell érni a további 

működésnél, hogy az közelítsen legalább a ráfizetés nélküli gazdálkodáshoz. Komoly hangsúlyt 

kell fektetni az önkormányzatnak a saját bevételeinél arra, hogy azokból feltétlenül legyen 

bevétel. Itt az adókra gondolok. A legjelentősebb az iparűzési adó befizetése hiánya. Itt kerüljön 

sor a befizetésre való felszólításra. Amennyiben nem kerül sor a befizetésre így sem, úgy be kell 

vállalni az incassot, lehetőleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal közreműködésével.  

Jurecska Györgyné polgármester: Legalább egy emberre az önkormányzatnak szüksége van. 

Vannak olyan feladatok, amit napról, napra feltétlenül meg kell oldani. Ha ilyen nincs, akkor az 

egész működés megkérdőjeleződik. 

Asztalos Imre képviselő: Egyelőre arról van szó, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. 

Tovább lehet lépni. Ezeknek az embereknek a munkabérét tegyük bele más finanszírozó 

költségvetésébe. Próbáljuk a Munkaügyi Központtal ezeket a dolgozókat kiközvetíttetni. Azt is el 

tudom képzelni, hogy a szakmai feladatokat valaki nem alkalmazásban, hanem megbízással 

oldja meg. A költségvetés elfogadásáig még lesz testületi ülés is, lesz bizottsági ülés is.  Kezdjük 

az önkormányzat első gazdálkodási évét úgy, hogy legalább alternatívákra legyen lehetőség. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Egyebek. 

Vincze Dániel képviselő: napirenden kívül az alábbi javaslatokat teszem, illetve az alábbi 

kérdéseket intézem a testület felé. 

- Egy a birtokomba jutott Táncsics út feliratú útjelző táblát szeretném felajánlani az 

Önkormányzat számára. 

- A ”fenyves” rendben tartására valamilyen megoldást kellene találnunk. Ezzel 

kapcsolatban kérném annak felderítését, hogy kinek a tulajdonában van. 

- Szeretném megkérni az illetékest, hogy a falu alsó végén az út és a patak közti területen 

a gazt levágatni szíveskedjen. 

- Takács Norbert képviselőtársammal javaslatot szeretnék tenni a Szent László útra 

fekvőrendőrök kihelyezésére, a forgalom lassításának céljából. Lakatos Angéla 

képviselőtársunk jelezte, hogy a Hunyadi útra is szükség lenne ilyen beruházásra. 



- A falu alatt a villámárvíz sújtotta útszakaszra nagyobb átereszek beépítése vagy híd 

építése szükséges, mert a következő hasonló esetnél a lezúduló víztömeg el fogja vinni 

az utat. 

- A település elején található üdvözlőtáblák felújítását vagy cseréjét meg kell oldanunk, 

mert vállalhatatlanul néznek ki. 

- Az első lakáshoz jutási támogatás feltételei között a 30 éves felső korhatárt javaslom 

megemelni 40 évre a manapság tapasztalható tendenciák miatt. 

- A Zrínyi út végén álló használatok kívüli jármű eltávolításának ügyében szeretném 

megkérni az illetékest a szükséges lépések véghezvitelére. 

- A Táncsics út elején, a Kinizsi út és a Hunyadi út torkolatában valamint a Szent László 

úton, az óvoda előtt található kátyúk és vízelvezetők rendbehozatalára szeretnék 

megoldást. Természetesen elfogadom ezek tavaszra való elnapolását. 

- A kóbor kutyák ügyének rendezése mielőbbi megoldást kíván, mert megkeseríti a falu 

életét! Ezzel kapcsolatban Asztalos Imre képviselőtársunk jelezte, hogy Észak-

Magyarország és Tiszántúl szerte megkereste az össze szóbajöhető gyepmesteri telepet, 

ezek közül egy jelezte együttműködési szándékát. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Egyéb javaslat, észrevétel hiányában az ülés berekesztésre került. 

Szomolya, 2020.01.30. 

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

Jurecska Györgyné      Kövecses Zsolt 

Polgármester       Mb. Jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

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

Takács Norbert képviselő     Vincze Dániel képviselő 

…………………………………………….. 

Kövecses Zsolt jkv. 


