
 

Szomolya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3411  Szomolya, Szabadság tér 1. 

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

Email: pmhszomolya@t-online.hu 

Üsz: SZO/122-3/2020 

Üi: Kövecses Zsolt 

Jegyzőkönyve 

Rendeletek: 

 Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020 (II.14.) rendelete Szomolya 

Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről. 

Határozatok: 

8/2020.(II.13.) Napirend, jegyzőkönyv hitelesítők. 

9/2020. (II.13.) Apostol Imre szomolyai lakos kérelme 4020. hr. számú önkormányzati 

ingatlan vásárlásáról. 

10/2020. (II.13.) Apostol Imre szomolyai lakos kérelme 4022. hr. számú önkormányzati 

ingatlan vásárlásáról. 

11/2020. (II.13.) Apostol Imre szomolyai lakos kérelme 4010. hr. számú önkormányzati 

ingatlan vásárlásáról. 

12/2020. (II.13.) Szomolya Község Önkormányzata óvodai technikai szünetéről 2020 nyár 

időszakára.  

13/2020. (II.13.) Bene Tamás szomolyai lakos kérelme 1357/2 terület átminősítéséről, 

eladásáról. 

14/2020. 8II.13. Márton Miklós szomolyai lakos kérelme 914/12 hr. számú terület eladásáról. 

15/2020. (II.13.) Farkas Gyula kérelme 0135/b. hrsz. lajstromszámú pince megvásárlásáról. 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu


16/2020. (II.13.) Polgármester 2020. évi szabadsága ütemterve. 

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.02.13. napján tartott ülése  

Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

 

Készült: 2020.02.13. nap 18.00 

Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal Tanácsterem 3411 

Szomolya, Szabadság tér 1. 

Meghívót kaptak:  

1. Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

2. Asztalos Imre képviselő 

3. Daragó László képviselő 

4. Dr. Molnár István képviselő 

5. Takács Norbert képviselő 

6. Vincze Dániel képviselő 

Tanácskozási joggal: 

1. Tállai András országgyűlési képviselő 

2. Kövecses Zsolt mb. Jegyző 

3. Dr. Hajdú Katalin mb. Aljegyző 

4. Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Jelen vannak: 

1. Jurecska Györgyné polgármester 

2. Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

3. Asztalos Imre képviselő 

4. Daragó László képviselő 

5. Dr. Molnár István képviselő 

6. Takács Norbert képviselő 

7. Vincze Dániel képviselő 

 

 

 

 

 



Tanácskozási joggal: 

1. Kövecses Zsolt Jegyző jegyzőkönyvvezető 

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

határozatképes, jelen van 7 fő megválasztott önkormányzati képviselő. Az ülés meghívójával 

a képviselők kézhez kapták a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem, 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármestert, Dr. Molnár István Mihály képviselőt. Jegyzőkönyv 

vezetésére felkérem, Kövecses Zsolt megbízott jegyzőt. 

Kérem, aki a tárgyalandó napirendi pontokkal, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 

egyet ért az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (II.13.) 

határozata 

Szomolya Község Önkormányzata a tárgyalandó napirendi pontokkal és jegyzőkönyv hitesítői 

személyével egyet ért. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete, 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 7 fő, az 

alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

1. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020. (II.14.) rendelete az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. 

Jurecska Györgyné polgármester: A képviselő-testület az ülés meghívójával kézhez vette az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet. Egyenként több 

képviselővel egyeztettem a napirendi ponttal kapcsolatosan. A testület 2020.01. 30.-i ülésén 

is elhangzottak súlyos az önkormányzat működését a jövőben befolyásoló tervek, 

elképzelések. 2020. évben súlyos szempont, hogy az állam az eddigieknél kevesebb 

támogatást ad az önkormányzat működéséhez. Mérsékeltebben, vagy nem lehet számítani a 

rendkívüli kiegészítő támogatásra. Az új önkormányzati ciklus egyik legfontosabb 

intézkedése az volt, hogy átnéztük az önkormányzat bevételeit, kiadásait és azokat 

összehasonlítottuk. Rendkívül magas a munkabér fejezet kiadása. Az önkormányzatnál a 

közfoglalkoztatottakon kívül, valamint a polgármesteren, kívül közalkalmazottként, vagy 

munkatörvénykönyves dolgozóként 10 fő dolgozik. Közülük 4 főnek egyáltalán nem 

támogatott a bére. További 6 főnek a bére részben támogatott. Ebből az következik, hogy 

havonta negatív költségvetési mérleget produkálunk. A negatív előjel abból is adódik, hogy 



az önkormányzat rengeteg olyan pályázatba fogott bele, amelyek önerőt igényelnek. Ilyenek 

a Vp előjelű, hazai forrású támogatások, ilyenek a Vis Maior támogatások, Ezek nem 1005-

ban támogatott pályázatok, településünk ugyanis nincs a leghátrányosabb helyzetű 

kistelepülések között. Ráadásul ezek a pályázatok utófinanszírozásúak is. Így a tervezésnél 

mindenképpen terveztünk létszámcsökkentést, és csökkentett munkaórát egyes 

közfeladatoknál. Még a főfoglalkozású polgármesternek bére is jelentősen alultámogatott, 

pedig annak fix összege van, attól eltérni nem lehet. Az önkormányzat működése 2020. évi 

fenntartása áldozatokkal jár, egyébként számításaink alapján csődhelyzetbe kerülhetünk. 

2020. évben i számolunk likvidhitel felvétettel. 

Átadom a szót Tóth Gyuláné köztisztviselőnek, a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozójának, aki a költségvetési rendelet tervezetét annak tábláit összeállította: 

Tóth Gyuláné (Szomolyai KÖH): A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a 

következők: 

 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 

4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés. 

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése.  

 

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 809 974 347.-Ft, melyet a pénzügyi 

műveletekből származó bevétel 13 000 000- Ft-tal egészít ki, így összesen, 822 974 347.-Ft 

forrás fog rendelkezésre állni, mely magában foglalja az Óvoda illetve a 2020. január 01-én 

Tard község Önkormányzatával létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. A 

Közös Hivatalnak jelen költségvetésben csak 3 hónapot érintő bevétel és kiadás lett tervezve 

mivel a köztisztviselők finanszírozását csak március hónaptól fogja a Központi költségvetés 

utalni.2020-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 

feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 

feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 61 652 452- Ft 

összegben számoltunk, ami bérleti díj, szolgáltatásnyújtásból és közhatalmi bevételből 

tevődik össze. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások illetve a 

felújítások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény előírásait –  0.- Ft hitel felvétellel számoltunk. 



Jurecska Györgyné polgármester: Köszönöm a felvezetést. Tájékoztatom a testületet, hogy a 

most tárgyalandó költségvetési terv az elemi költségvetés része. Beterjeszteni kellett a 

testület felé. Most elfogadni nem szükséges. 2020. évi költségvetést 2020.03.15.-ig kell 

elfogadni. Egyéb számadatokkal azonban vélhetően később sem fogunk rendelkezni.  

Van-e egyéb kérdése, észrevétele valakinek. Amennyiben nincs, úgy a rendelet elfogadását 

szavazásra bocsájtom. Aki egyet ért Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendelete elfogadásával kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2020. (II.14.) 

rendelete 

Tárgy: Rendelet Szomolya Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról. 

(Rendelet részletes szövege+ mellékletei ld. Jegyzőkönyv mellékleteként) 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

gazdálkodásáról szóló rendeletét elfogadja. A megválasztásra került 7 fő képviselőből 

szavazott 7 fő. az alábbi szavazati arányokkal. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő.  

2. napirendi pont 

Tárgy: Apostol Imre szomolyai lakos kérelme, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

megvásárlásáról. (4022. hrsz., 4010. hrsz., 4020. hrsz.) 

Jurecska Györgyné Polgármester: Apostol Imre szomolyai lakos kérelemmel élt az 

önkormányzat felé, három ingatlan megvásárlása tekintetében. Az ingatlanokat 

megtekintettük. Nem képezi egyik ingatlan sem az önkormányzati törzsvagyon részét. A 

4020. hr. számú ingatlan azonban területi Operatív Program pályázati helyszíne. Ott 

csapadék vízelvezető létesült. A pályázat 2020. évben kerül végelszámolásra. A területre 5 

éves fenntartás vonatkozik. Addig az sem eladásra nem kerülhet, sem bérbe nem adható.  

A másik két ingatlan résztulajdonában áll, az önkormányzatnak. A másik résztulajdonos 

Apostol Imre, valamint a felesége. Javaslom, hogy a 4010 számú ingatlan ½ részét és a 4022 

ingatlan 1/2 részét adjuk el nekik, ne akadályozzuk hasznosítási szándékaikat, állattartás 

céljaira. 

A javasolt vételár, hasonlóan egyéb zártkerti ingatlanok vételárához hasonlóan 150 Ft/m2. 

Javaslom, hogy az ingatlanok eladásáról egyenként határozunk. 



Aki tehát egyet ért azzal, hogy 4020. hr. számú ingatlan ne kerüljön eladásra, mivel az 

pályázat megvalósítási színtere kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: A szomolyai, önkormányzati tulajdonú 4020 hr. számú ingatlan adás-vétele. 

Szomolya Község Önkormányzat úgy határoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásban lévő, szomolyai belterületi 

40.00 hr. számú Zártkert megnevezésű ingatlan, mivel az önkormányzat által megvalósított 

pályázati terület nem képezi adás-vétel tárgyát.  

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

Az önkormányzat 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati 

arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: A szomolyai, önkormányzati tulajdonú 4022 hr. számú ingatlan adás-vétele. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási földhivatala nyilvántartásában lévő, 

szomolyai részben önkormányzati tulajdonú, 4022. hr. számú Zártkerti ingatlan kerüljön 

eladásra Apostol Imréné szomolyai lakos számára, 150 Ft/m2 vételárért.  

Az adás-vétellel kapcsolatos szerződés aláírásra felhatalmazza a Polgármestert. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete, megválasztásra került 7 fő képviselőjéből szavazott 7 

fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 



Tartózkodás. 0 fő. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: A szomolyai, önkormányzati tulajdonú 4010 hr. számú ingatlan adás-vétele. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási földhivatala nyilvántartásában lévő, 

szomolyai részben önkormányzati tulajdonú, 4010. hr. számú Zártkerti ingatlan kerüljön 

eladásra Apostol Imréné szomolyai lakos számára, 150 Ft/m2 vételárért.  

Az adás-vétellel kapcsolatos szerződés aláírásra felhatalmazza a Polgármestert. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete megválasztásra került 7 főjéből szavazott 7 fő, az 

alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

 

3. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2020. (II.13.) határozata a 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvodai nyári technikai nevelési szünet időszakáról. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda jelezte, hogy 2020. 

évben augusztus hónapban technikai nevelési szünetet kívánnak tartani. Ezalatt, az időszak 

alatt szükséges felújítási munkák zajlanak majd az óvodában, illetve egy energetikai Területi 

Operatív Program során  megvalósítani szándékozott pályázattal kapcsolatos munkavégzés 

zajlik. Az óvoda ezalatt, a munkavégzés alatt is fenntart szülői igény alapján ügyeletet. A 

technikai nevelési szünet 2020. 08.10.-2020.08.30-ig tart. Amennyiben nincs senkinek 

kérdése ellenvetése kérem, ezzel kapcsolatosan kérem, kézfelemeléssel szavazni 

szíveskedjetek. 

 

 

 



 

 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda technikai nevelési szünete 2020. évben.   

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 

2020. évi technikai nevelési szünetét 2020.08.10-2020.08.30. napok között állapítja meg. Az 

óvoda az időszak alatt szóülői igények alapján felügyeletet biztosít. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő. 2020. 08. hónap. 

Az önkormányzat képviselő-testülete megválasztott 7 fő képviselőből szavazott 7 fő, az 

alábbi szavazati arányokkal. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

4. napirendi pont 

Tárgy: Bene Tamás szomolyai lakos kérelme 1357/2 hr. számú terület megvásárlásáról, 

valamint átminősítéséről. 

Jurecska Györgyné polgármester: Bene Tamás szomolyai lakos igényt jelentett be az 1357. 

hr. szám alatti ingatlan megvásárlására. A térkép alapján a környező ingatlanok mindegyike 

már Bene Tamás tulajdonát képezi, Ezek pincés területe közterületről nyíló, úgynevezett Kis-

közben. A problémát az jelenti, hogy az ingatlan megnevezése Közterületi vízelvezető árok. 

Mint közterület az ingatlan nem forgalomképes. Törzsvagyon részét nem képezi. Az 

átminősítés művelési ágak alól kivont terület megnevezésre lehetséges. A Földhivatal 

tájékoztatása alapján, az átminősítésre és eladásra egy eljárásban nem kerülhet sor. A 

területet első körben át kell minősíttetni. 

Asztalos Imre képviselő: Véleményem, hogy a lakost ne akadályozzuk tervei 

megvalósításában. Mivel a Kis-közben minden terület már az övé, e terület kivételével, így az 

eladás senkit nem akadályoz, megközelítésben, vagy birtoklásban. 

Jurecska Györgyné polgármester: Aki tehát egyet ért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő szomolyai 



belterületi, 1357/2 hr. számú Közterületi Vízelvezető árok kerüljön átminősítésre Művelési 

ágak alól kivett területté kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: Szomolya Község önkormányzata tulajdonát képező 1357/2 hr. számú, közterületi 

vízelvezető árok megnevezésű terület átminősítése. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy későbbi adás-vételi 

szándékai megvalósítása céljából, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő, szomolyai 1357/2. hr. számú 

közterületi vízelvezető árok megnevezésű területet átminősíti, művelési ágak alól kivett 

területté. Az eljárás lebonyolítására felhatalmazza a Polgármestert. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

7 fő megválasztásra került képviselőből szavazott, 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal. 

Igen: 7 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

5. napirendi pont 

Tárgy: Márton Miklós szomolyai lakos kérelme 914/12 hr. számú ingatlan megvásárlásáról. 

Jurecska Györgyné polgármester: Márton Miklós szomolyai lakos kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, az önkormányzat tulajdonában álló 914/12 hr. számú Zártkert 

megnevezésű ingatlan megvásárlása tárgyában. Mint emlékszünk Szomolya Község 

Önkormányzata 2020. 01. 30.-i ülésén a 914/9, 914/10, 914/11 hr. számú, Márton Miklós 

tulajdonában álló területek településszerkezeti átminősítése tárgyában született döntés. 

Amennyiben, a testület az átminősítéshez hozzájárul, úgy az a terület is átminősül ipari-

mezőgazdasági gazdálkodási területté. Ezzel értéke is nőni fog. Javaslom, hogy mivel a 

terület az önkormányzat szempontjából nem képvisel értéket és nem forgalomképtelen 

adjuk el számára a területet. Vételárnak javaslom a 150 Ft/m2 vételárat megállapítani.    

Ha egyéb ellenvetés, javaslat nincs, úgy kérem, az eladásról kézfelemeléssel szavazzunk. 

 

 



Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata tulajdonában álló 914/12 hr. számú, kert 

megnevezésű ingatlan eladása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-Testülete úgy határoz, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő 1/1 

arányú önkormányzati tulajdonban álló 914/12 hr. számú területet eladja Márton Miklós 

szomolyai lakos számára 150 Ft/m2 vételáron. Az adásvétellel kapcsolatos 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. 

6. napirendi pont 

Tárgy: Farkas Gyula szomolyai lakos kérelme a 0135/b. lajstrom számú pince megvásárlása 

tárgyában.  

Jurecska Györgyné polgármester Farkas Gyula szomolyai lakos kérelemmel fordult az 

önkormányzat felé, az önkormányzat 161 arányú tulajdonában álló szomolyai 0135/b. 

lajstromszámú pince megnevezésű ingatlan megvásárlási szándéka miatt. A 

szándéknyilatkozatban nem szerepel ár.   

Takács Norbert képviselő: Több képviselőtársammal megtekintettük a kérdéses pincét. 

Véleményem alapján azt egyéb célokra is tudja az önkormányzat használni, ami 

idegenforgalommal, vagy tárolással kapcsolatos. Most több ingatlan eladásáról döntöttünk, 

nem javaslom, hogy az önkormányzat a tulajdonát mindenáron eladja. Nem támogatom az 

eladást. 

Jurecska Györgyné polgármester: amennyiben nincs, másnak javaslata úgy kérem, 

kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek. 

 

 



Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: A szomolyai 0135/b. lajstromszámú, pince megnevezésű ingatlan adás-vétele. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatal nyilvántartásában lévő, 

szomolyai, 0135/b lajstromszámú 1/1 arányú önkormányzati tulajdonú pincét nem adja el. 

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. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve. 

Jurercska Györgyné polgármester: 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 225/C. 

§ (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 

február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a 

szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A 

polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli 

esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes 

bejelentést követően veheti igénybe.  

2020. évi szabadságolási ütemtervemet a Meghívó mellékletét lépező bontásban 

elkészítettem. Kérem annak elfogadását a Képviselő-testület részéről. 

 

 

 



Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2020. (II.13.) 

határozata 

Tárgy: Polgármester 2020. évi szabadságolás üzemterve: 

 

2020-0123.-2020.01.23. 1 nap 

2020.03.16.-2020.03.25. 8 nap 

2020.05.11-2020.03.25. 5 nap 

2020.06.08.-2020.06.18. 9 nap 

2020.07.20.-2020.07.24. 5 nap 

2020.08.03.-2020.08.14. 10 nap 

2020.10.12.-2020.10.16. 5 nap 

2020.11.09.-2020.11.10. 2 nap 

2020.12.28.-2020.12.30. 3 nap 

Mindösszesen 48 nap. 

Felelős: Polgármester 

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

Igen: 7 fő. 

Nem. 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

Egyéb javaslat, észrevétel hiányában a testületi ülés 19.30. órakor berekesztésre került. 

Szomolya, 2020.02.13. 



 

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

 Jurecska Györgyné     Kövecses Zsolt 

Polgármester      Mb. Jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

…………………………………………………    ……………………………………………… 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő    Dr. Molnár István lépviselő 

…………………………………………………… 

Kövecses Zsolt jkv.     

 


