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/737/2020
Üi: Kövecses Zsolt

Jegyzőkönyve
Rendeletek: 4/2020. (VI.30.) Rendelet
5/2020 (VI.30.) Rendelet
6/2020. (VI.30.) Rendelet
Határozatok:
28/2020.(VI.29.) Napirend, jegyzőkönyv hitelesítők
29/2020. (VI.29.) Kincszári ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértés.
30/2020. (VI.29.) Kincstári ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervben foglaltak elfogadása.
31/2020. (VI.29.) határozat TRT módosítással kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról.
32/2020. (VI.29.) P. László/B. Tamás, szomolyai lakosok kérelme önkormányzati tulajdonú
utánfutó megvásárlásáról.
33/2020.(VI.29.) határozat a Szomolyai Tűzoltó Önkéntes Tűzoltó Egyesület működése pénzbeli
támogatásáról.
34/2020. (VI.29.) határozat a Szomolyai Sportegyesület működése pénzbeli támogatásáról.
35/2020. (VI.29.) határozat az önkormányzat által 21/2020. (III.05.) határozat végrehajtása
átmeneti felfüggesztéséről.
36/2020. (VI.29.) Hartrman Ildikó kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása
szándékáról.
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37-38/2020 (VI.29.) Gál Zoltán szomolyai lakos kérelme önkormányzati résztulajdonú
területekkel kapcsolatosan.
39/2020. (VI.29.) TOP-4.1.1-15-BO’-2016-00007 azonosító számú
eszközbeszerzéséhez kapcsolódó szállító kiválasztása, árajánlatok alapján.
Jegyzőkönyv: 1 db
Meghívó: 1 db
Jelenléti ív: 1 db
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pályázat

orvosi

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.06.29. napján tartott
ülése Jegyzőkönyve
(Rendes ülés, nyílt ülésszak)
Készült: 2020.06.29. nap 17.00 óra.
Ülés helye: 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati
Hivatal tanácsterme.
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. Hajdú Katalin mb. aljegyző
Kövecses Zsolt mb. jegyző
Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói

Egyéb napirendi pontokkal kapcsolatosan meghívottal:
1. Dr. Perecz Adrián fogorvos
2. Sándor Krisztián KÖZVIL Zrt.
3. ifj. Vitányi László Garvittax Kft.
Jelen vannak:
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

Tanácskozási joggal:
1. Kövecses Zsolt mb. jegyző jkv.
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Meghívottak közül:
Sándor Krisztián Közvil Zrt.
Vitányi László Garvittax Kft.

Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy
az ülés határozatképes. Jelen van 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből, 6 fő.
Igazoltan hiányzik, Asztalos Imre képviselő. Az ülés jegyzőkönyve vezetésére felkérem, Kövecses
Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv
hitelesítőként javaslom, Takács Norbert és Vincze Dániel képviselőket. 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.

Napirendi pontjaink:
Napirend előtti előadások (döntést nem igénylő)
1. Dr. Perecz Adrián fogorvos meghallgatása, fogászati ellátás szándékáról, Szomolyán.
(ea: Dr. Perec Adrián)
2. Sándor Krisztián meghallgatása (ELMÜ-ÉMÁSZ) tájékoztatás, javaslat Szomolya
közvilágítás ellátásával kapcsolatosan. (ea. Sándor Krisztián)
3. ifj. Vitányi László meghallgatása Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatosan. (írásbeli
melléklet) ea. ifj. Vitányi László.

Napirend szerint:
1. Beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről, a veszélyhelyzetben meghozott
polgármesteri döntésekről
Előadó: Jurecska Györgyné polgármester
Referens: Kövecses Zsolt jegyző
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jurecska Györgyné polgármester
Referens: Tóth Gyuláné pénzügyi előadó
3. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 2019
gazdálkodási évet felölelő ellenőrzéséről, az arról szóló ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmáról.
4. Kincstári ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása.
5. Zárszámadás 2019. év önkormányzati gazdálkodásáról (írásbeli melléklet)
Előadó: Jurecska Györgyné polgármester
Referens: Tóth Gyuláné pénzügyi előadó
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6. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet (írásbeli melléklet)
Előadó, referens: Kövecses Zsolt jegyző
7. Önkormányzati határozat Partnerségi egyeztetés lezárásáról, M/7 számon kezdeményezett
települési rendezési terv módosításával kapcsolatosan. (írásbeli) Előadó: Kövecses Zsolt jegyző)
8. Pócsik László/Bene Tamás szomolyai lakosok kérelme utánfutó megvásárlásával kapcsolatosan.
9. Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme.
10. Szomolyai Sportegyesület támogatási kérelme.
11. Szomolya Község Önkormányzata 21/2020. (III.04.) határozata végrehajtása átmeneti
felfüggesztése.
12. Hartman Ildikó adás/vételi kérelme, önkormányzat tulajdonában lévő, Szomolya, Széchenyi út 5.
szám alatti ingatlannal kapcsolatosan.
13. Szabó Pálné szomolyai lakos kérelme csapadékvíz elnevezésével kapcsolatosan. (melléklet)
14. Gál Zoltán szomolyai lakos kérelme önkormányzat tulajdonában álló, 1531/2, 1531/2 hr. számú
ingatlanokkal kapcsolatosan. (melléklet)
15. Egyebek, tájékoztatások.

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 28/2020. (VI.29.) határozata
A képviselőtestület a tárgyalandó napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet
ért. A megválasztott 7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.

Tartózkodás: 0 fő.
Jurecska Györgyné polgármester: Napirenden kívüli előadások, referátumok tekintetében
megállapítom, hogy Dr. Perecz Adrián fogorvos az önkormányzati fogászati ellátással
kapcsolatosan nem érkezett meg. jelezte, hogy gépjármű problémái vannak, így meghallgatásra
ez alkalommal nem kerül sor.
Tisztelettel köszöntöm, Sándor Krisztián urat az ELMÜ Zrt. részéről. Az úrnak a települési
közvilágítás ellátás korszerűsítése tekintetében van ajánlata. Kérem, hallgassuk meg.
Sándor Krisztián Közvill Zrt.: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én, egy energia megtakarítási
konstrukciót javaslok Önök felé. A javaslat a KÖZVILL Zrt.-hez és a Philips céghez tartozik. A
fényforrások egy részét led fényforrássá alakítjuk át. Az átalakított lámpatestek 60%-kal
kevesebb energiát fogyasztanak. A faluban 228 db lámpatest található. A programban 161
lámpatest szerepelne. Kiosztja ajánlatát- valamint kivitelezési és tervezési árajánlatát. ld.
jegyzőkönyvi mellékletek között.
A jelenlegi befektetés kb. 5 év alatt térül meg. A beruházásra a kivitelező 5 év garanciát vállal. A
garanciavállalásnak külön költsége nincs.
Hasonló konstrukciókat üzemeltetünk Borsodivánkán és Tiszafüreden már. Ezeket esetlegesen
meg is tudják nézni.
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Takács Norbert képviselő: Hogyan fog történni a hálózat karbantartás?
Sándor Krisztián: Értesítés esetében két napon belül, egyébként kéthavonta át nézzük az
általunk üzemeltetett rendszereket.
Jurecska Györgyné polgármester: Egyébként is jó a kapcsolat a szolgáltatás és az önkormányzat
között.
Vincze Dániel képviselő: mekkora volt a régi rendszer teljesítménye?
Sándor Krisztián: Az új sokkal nagyobb teljesítményű, erre csak ezt tudom válaszolni. A műszaki
átadás feltétele, hogy homogén és egyenletes fényviszonyokat biztosítson a rendszer.
Ahol már működött a rendszer ott a fogyasztás drasztikusan csökkent. Az önkormányzat által a
kivitelezésbe, tervezésbe fektetett összeg 1-másfél év alatt megtérül.
Jurecska Györgyné polgármester: Van-e az elhangzottakhoz valakinek kérdése, amennyiben
nincs, úgy megköszönjük a tájékoztatást. Az ügy egyelőre döntést nem igényel. Várjuk a
KÖZVILL Zrt. szerződéstervezetét. A konstrukcióhoz való csatlakozásról azt követen döntünk.
Sándor Krisztián elhagyja a Tanácstermet.
Jurecska Györgyné polgármester: A napirenden kívüli előadásokat, referátumokat folytatva
tisztelettel köszöntöm, ifj. Vitányi László urat. Vitányi László, a Garvittax Kft. képviseletében van
jelen. A Meghívóval a képviselők kézhez kaptak egy szerződés tervezetet a Sportpálya
használatával kapcsolatosan. Mint ismeretes a Sportpálya tulajdonosa Szomolya Község
Önkormányzata. A Sportpályát jelenleg a Szomolyai Sportegyesület, a Tűzoltó Egyesület, és a
Polgárőr Egyesület használja. A Garvittax Kft. sport utánpótlás neveléssel foglalkozik. Átadom a
szót ifj. Vitányi Lászlónak.
ifj. Vitányi László Garvittax Kft.: Köszönöm a szót. Tevékenységünk a faluban nem befolyásol
senkit. Utánpótlás neveléssel Szomolyán senki nem foglalkozik egyelőre. Szoros kapcsolatot
szeretnénk az iskolával és az óvodával is. Nélkülük nem tudjuk a programunkat folytatni. A Kft.
Zebegényben látja el a sport utánpótlást és ott nagy sikereket értünk el, többek között a TAO
igénylése segítségével. Szomolyán a TAO-t évekre visszamenően nem került lehívásra. A
Sportegyesület nem is foglalkozik a lehetséges pályázatok igénybevételével.
Takács Norbert képviselő: A szerződést átnéztem. Nekem feltűntek benne kizárólagosságok a
Sportpályát használókkal szemben. A pályához tartozó Sportöltöző további fejleszthetőségeivel
szemben a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek is vannak elképzelései. Ezt hogyan lehet
összehangolni az Önök elképzeléseivel.
Vitányi László Garvittax Kft.: Ezek a kizárólagosságok azért szerepelnek benne, mert ha a kft.
fejleszt, akkor értelemszerűen nem szeretné, ha ezek a fejlesztések elvesznének, ha esetleg a
pályát a későbbiekben nem tudnánk használni.
Takács Norbert képviselő: Milyen a viszony a Sportegyesülettel?
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Vitányi László Garvittax Kft.: Jó viszonyban vagyunk, tartjuk a kapcsolatot.
Vincze Dániel képviselő: Milyen előnyök származtak az egyesület működéséből Zebegényben?
Vitányi László Garvittax Kft.: 90 gyermek focizik Zebegényben. A TAO lehívásából, mindenkinek
van meze, rendelkezésre állnak labdák. Van fűnyírótraktor.
Kövecses Zsolt Jegyző: A szerződés jelen formájában mindenképpen aggályos. Én eleve
négypólusú szerződéskötést javasolnék, a sportpálya tulajdonosa, és az azt használók között.
A szerződéstervezet, ténylegesen tartalmaz kizárólagosságokat, valamint ebben a formában
tulajdonosi jogokat is korlátoz. Ezeket meg kell szüntetni. Javasolnám, hogy átfogalmazzuk a
szerződést, amelynek mintáját szétküldöm a képviselők között, és az azt beterjesztőnek is
megküldöm. A szerződés aláírására az érintettek, vagyis a pályát ténylegesen használók
bevonásával kerüljön sor.
Jurecska Györgyné polgármester: Van-e még valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy
megköszönjük a bemutatkozást és az előadást. A folytatásra a jegyző által elmondottak alapján
kerül sor.
ifj. Vitányi László elhagyta a tanácstermet.
Jurecska Györgyné polgármester: A továbbiakban napirend szerint haladunk tovább.
hangsúlyozom, hogy az ülés határozatképes, mivel nagy jelentőségű döntések születnek, pl. a
2019. év gazdálkodása zárszámadása. További rendeletek is napirenden vannak.
1. napirendi pont
Tárgy: Polgármester beszámolója a 2020.03.11.-től eltelt fontosabb eseményekről.
Jurecska Györgyné polgármester: Régen nem találkoztunk. Az utolsó testületi ülés,2020.03. 04.
napon volt. 2020.03.11 napon elrendelték a vészhelyzetet, amiről 2020.03.15. napi
koszorúzáson tájékoztattalak titeket. Ekkor új jogrend lépett életbe. Az önkormányzat
működése a vészhelyzet alatt Polgármesteri döntésekkel történt. Az időszakban 48
polgármesteri döntés születet, amelyek zöme szociális segélyezés volt. nem mindenkit
támogattunk a kérelmezők között. Előtérbe helyeztük azokat, akinek krízishelyzete a Covid-19
miatt munkája elvesztéséhez vezetett. Volt temetési segély is. Fontosabb döntések voltak:
-

A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda bezárása, ügylet formájában való további
működése.
A Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
elfogadása.
Nyertes árajánlat kiválasztása Vis Maior program megvalósításával kapcsolatosan.
Csapadékvíz elvezető időszaki fedése engedélyezése parkoló létesítése céljából.

Ma tárgyaljuk az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásával kapcsolatos zárszámadási rendeletet.
Lehetőség lett volna elfogadására polgármesteri hatáskörben, de szerettem volna, ha ezt a
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testület fogadja el. Az utolsó szabálylapaján a vészhelyzet elmúltát követő 30 napon belül kell
beterjeszteni a testület elé. További két rendeletet tárgyalunk még a mai napon.
Az időszak alatt megbetegedés nem volt. hatósági karanténba 9 fő került. Ők majdnem kivétel
nélkül külföldről hazatért munkavállalók voltak. Az önkormányzat a közmunkaprogram
keretében és ajánlkozó önkéntesek segítségével a falu teljes lakosságát ellátta szájmaszkkal,
amit magunk varrtunk. van-e az elhangzottakhoz valakinek kérdése.
Kövecses Zsolt jegyző. Emeljük ki, hogy a vészhelyzet elmúlta nem azt jelenti, hogy a veszély
elhárult. Jelenleg egészségügyi készenlét van. A korlátozások ugyan enyhébbek, de vannak
korlátozások. Ilyen pl. a kötelező maszk használat zárt közösségi terekben. Ugyanígy korlátozva
vannak a közösségi rendezvények létszámok tekintetében.
2. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 1/2019 (II.07.) a 2019. évi költségvetésről szóló
rendelete módosítása.
Jurecska Györgyné polgármester: A Zárszámadás helyes adataihoz muszáj módosítani a 2019.
évi költségvetést. Köszöntöm körünkben Tóth Gyulánét, a Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal, gazdálkodási főelőadóját. Egyben át is adnám a szót számára.
Tóth Gyuláné gazdálkodási főelőadó: Tisztelt Képviselő-testület. Az éves költségvetések
elkészülésekor az anyag nem tartalmaz véges adatokat, hiszen az év során számos olyan
módosítás van mind kiadási, mind bevételi oldalon, amivel év elején még nem lehet számolni.
vannak pl évközi állami támogatások, mint a szünidei nyári gyermekétkeztetés,
bérkompenzáció, évközi óvodatámogatás, diákmunkabér, pályázati támogatások, szociális
tüzelőanyag támogatás.
A végső módosításokat követően a főösszegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevétel: 936.409.199. Ft
Kiadás: 936.409.199. Ft
Az eredeti előirányzat 669.255.655 Ft volt.
A brutális összegek a pályázati támogatások miatt vannak. Ezek jelentős része áthúzódó a pénz
már itt van, de elköltésére vagy ebben az évben, vagy jövőre kerül sor.
Kérem, a rendeletet ezekkel az összegekkel elfogadni szíveskedjenek.
Takács Norbert képviselő: A tavalyi évvel kapcsolatos zárszámadás, vagy a költségvetés
kompenzálása az év során főként nem a jelenlegi testületet érintette, így nekem nincs
hozzáfűznivalóm.
Jurecska Györgyné polgármester: Amennyiben nincs további kérdés észrevétel, úgy kérem, a
rendeletet elfogadni szíveskedjetek.
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (VI.30.) rendelete
Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
Rendelet részletes szövegét lásd: mellékletek.
Szomolya Község Önkormányzat megválasztott 7 fő önkormányzati képviselőjéből szavazott 6
fő, az alábbi szavazati arányokkal.
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
3. napirendi pont
Tárgy: 2019. gazdálkodási évet átfogó Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés
lezárásáról született jegyzőkönyv tartalma elfogadása.
Jurecska Györgyné polgármester: A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatósága 2019. január 01. naptól vizsgálta az önkormányzat gazdálkodása
szabályozottságát. Az ellenőrzés átfogta az egész évet. Az ellenőrzés lezárásáról a meghívóval
közreadott jegyzőkönyv készült. Ebben feltártak néhány hiányosságot. Ezek között a
legfontosabbak voltak a szabályosságot tartalmazó szabályzatok léte és tartalma. 2020. év végig
lesz lehetőség ezek lezárására, elkészítésre, teljesítésére.
Van-e a jegyzőkönyvben foglaltakhoz bárkinek észrevétele.
Kövecses Zsolt jegyző: A Magyar Államkincstár ellenőrzéséhez még hozzájött az Állami
számvevőszék ellenőrzése. Itt a bekért szabályzatoknál nem is lehetett üresen hagyni helyet az
elektronikus felületen. Így két felügyeleti szerv feltételrendszerének is meg kellett felelni.
Jurecska Györgyné polgármester: A Zárszámadás elfogadása előkészítéseként kérem,
határozatot hozni a jegyzőkönyv tartalmának elfogadásáról. Kérem kézfelemeléssel szavazni.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2020. (VI.29.)
határozata
Tárgy: A Magyar Államkincstár, Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról
szóló vizsgálata záró jegyzőkönyvében foglaltak elfogadása.
Szomolya község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Borsod-AbaújZemplén Megyei Igazgatósága által készített, Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodása szabályossági, szabályozottsági vizsgálatáról szóló, záró jegyzőkönyv tartalmát
megismerte az abban foglaltakkal egyet ért.
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A tartalmi egyetértésről való tájékoztatásra a Magyar Államkincstár felé felkéri az
önkormányzat polgármesterét, jelen határozattal.
Határidő. azonnal.
Felelős: Polgármester
Szomolya Község Önkormányzata 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőjéből szavazott 6
fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
4. napirendi pont
Tárgy: A Magyar Államkincstár Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása
szabályosságáról és szabályozottságáról szóló záró jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos
intézkedési terv elfogadása.
Jurecska Györgyné polgármester: Az előző napirendbe foglalt jegyzőkönyv tartalmában szeplő
hiányosságok kezelésére készült egy intézkedési terv. Az intézkedési terv tartalmát szintén
szükséges elfogadni a zárszámadás elfogadásához. Az intézkedési tervet a meghívóval vettétek
kézhez. Amennyiben nincs kérdés, úgy kérem az intézkedési tervbe foglaltakat szíveskedjetek
elfogadni.

Szomolya Község önkormányzata képviselő-testülete 30/2020. (VI.29.)
határozata
Tárgy: A Magyar Államkincstár Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása
szabályosságáról és szabályozottságáról szóló záró jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos
intézkedési terv elfogadása.
Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Szomolya Község
Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása szabályosságáról és szabályozottságáról szóló záró
jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos intézkedési tervet elfogadja.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 7 fő megválasztott képviselőjéből
szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.

10

5. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 5/2020.VI.30.) rendelete Szomolya Község
Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása zárszámadásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: Korábbi döntések a mai nap folyamán a 2019. év
gazdálkodása zárszámadását készítették elő.
Átadom a szót Tóth Gyulánénak, a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal, gazdálkodási
főelőadójának.
Tóth Gyuláné gazd.-főelőadó Szomolyai Közös Önk. Hiv.: Az önkormányzat 2019. évi záró számai
a következőek:
Bevétel: 934.151.347. Ft
Kiadás. 648.284.142. Ft
A brutális számok a pályázatok átfutó összegeiből adódnak.
Takács Norbert képviselő: Mint korábban mondtam, a Zárszámadás nem a mi tevékenységünk
eredményeként született. Nincs hozzáfűznivalóm.
Jurecska Györgyné polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, a 2019. év
zárszámadásáról szavazni szíveskedjetek.

Szomolya Község Önkormányzata 5/2020. (VI.30.) rendelete
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019. gazdálkodási éve zárszámadásáról.
Zárszámadás rendelete, valamint számszaki táblákat lásd: mellékletek.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 7 fő megválasztott képviselőjéből
szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 4 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 2 fő.
6. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (VI.30.) rendelete a helyi
Közművelődésről
Jurecska Györgyné polgármester: Az önkormányzat korábbi években is kapott közművelődési
normatívát. Ennek összege meghaladta az egymillió forintot. Ennek felhasználásáról kellet
statisztikai beszámolót készíteni, minden év március hónapig. Az önkormányzat valóban lát el
számos közművelődési feladatot, valamint rendelkezünk közművelődési színtérrel is. Ennek
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helyszíne a Fekete Cseresznye Művelődési ház, Szomolya Kossuth út 3. szám alatt. Van erre
egyelőre képesítéssel nem rendelkező szakemberünk is. Szakképesítése megszerzése
folyamatban van, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében. Ilyen feladataink:
-

Civil szerveződések működése elősegítése.
Önálló közművelődési alkalmak szervezése, pl. játszóház, rendkívüli tanórák megtartása
a könyvtárban, önkormányzat által szervezett klubok működtetése (baba-mama klub,
nyugdíjas klub), településszintű programok szervezése, lebonyolítása.

Az éve normatíva igénylés feltétele a továbbiakban a helyi közművelődési rendelet léte. A
rendelet tervezetét az ülés meghívójával megküldtük. Ebben a most felsorolt feladatok, a
feladatot ellátó személy, és a színtér szövegszerűen szerepel is.
Az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (VI.30.) rendelete
Tárgy: A helyi közművelődésről.
Rendelet szövegét lásd: mellékletek között
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 7 fő megválasztott képviselőjéből
szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
7. napirendi pont
Tárgy: Települési rendezési terv módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás lezárása.
Jurecska Györgyné Polgármester: Szomolya Község Önkormányzata korábbi 5/2020. (I.30.)
határozatával döntött Márton Miklós szomolyai lakos kérelme alapján településszerkezeti terv
módosításával kapcsolatosan, támogató döntést hozott. A módosítással kapcsolatos terv
elkészült, ami az érintett hatóságok részére két körben megküldésre került. Volt egy előzetes
véleményezési szakasz, majd ezt követően egy második átdolgozott módosítási szskasz. Ez a
dokumentum a net-re is felkerült, a www.szomolya,.eu oldalon lehetett olvasni, és
véleményezni. A vészhelyzet miatt a nyilvános lakossági fórum elmaradt. A véleményezési
időszakot társadalmi egyeztetési időszaknak hívjuk. Ez, 2020. 06.17. napon lezárult. A
társadalmi egyeztetés lezárásáról kérem a testület határozatát. Amennyiben nincs kérdés,
észrevétel szavazzunk.
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2020. (VI.29.)
határozata
Tárgy: Szomolya Község TRE módosítás előzetes tájékoztatási eljárás és partnerségi
egyeztetésének lezárásáról
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési eszközök
módosításához szükséges véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetés lezárásáról, továbbá a
környezeti értékelés szükségességéről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 9. sz.
mellékletében felsorolt államigazgatási szervek részéről érkezett előzetes tájékoztatásokat és
véleményeket elfogadja.
2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”
szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 29.§. alapján lefolytatott partnerségi eljárás során
észrevételek, javaslatok nem érkeztek. Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
partnerségi egyeztetési eljárását lezárja.
3. Szomolya Községi Önkormányzat Képviselőteste, mint kidolgozásért felelős szerv, az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4.§.
értelmében – az ott meghatározott szervek hatáskörükbe tartozó szakterületet illetően adott
válaszait figyelembe véve - a környezeti értékelés készítését nem tartja szükségesnek.
4. A beérkezett előzetes vélemények alapján a tervdokumentáció módosítása nem szükséges.
5. A végső szakmai véleményezésre a kérelmet a tervdokumentáció kézhezvételét követően soron
kívül be kell nyújtani.
Felelős: polgármester, jegyző, főépítész
Határidő: azonnal
Szomolya Község Önkormányzata 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati
arányokkal.
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
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8. napirendi pont
Tárgy: Pócsik László/Bene Tamás szomolyai lakosok kérelme önkormányzati tulajdonban álló
utánfutó megvásárlásáról.
Jurecska Györygné polgármester: Szomolya Község Önkormányzat rendelkezik egy utánfutóval
amin nincs műszaki vizsga, és aminek nem jó a fékrendszere. Jelenleg nem használjuk. Az
utánfutó megvásárlásával kapcsolatosan megkeresett Pócsik László szomolyai lakos, és vele
párhuzamosan bene tamás szomolyai lakos is. Mindketten, de egymástól függetlenül meg
szeretné vásárolni az utánfutót. Kérdés kinek kerüljön eladásra.
Takács Norbert képviselő. Az a véleményem, hogy Pócsik László már segített annyit az
önkormányzat számára, saját önkéntes munkájával, hogy megérdemelné, hogy az utánfutó
számára kerüljön eladásra.
Vincze Dániel képviselő. A kérdés az, hogy el akarjuk-e adni egyáltalán az utánfutót. Meg kell
vizsgálni, hogy javítható-e, és ennek mi lenne az ára. javaslom, hogy egyelőre ne kerüljön
eladásra, járjuk körbe a kérdést.
Kövecses Zsolt jegyző. javaslom, hogy a határozat úgy szóljon, hogy kérjük fel Vincze Dániel
képviselőt arra, hogy vizsgálja meg az utánfutó műszaki állapotát és azt, hogy az javítható-e és
mennyiért. Miután ezt tudjuk, és a képviselő tájékoztatja a polgármester arról, hogy az utánfutó
nem használható, nem javítható, hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy az adásvétellel kapcsolatosan dönthessen arról, hogy kinek, milyen összegért adja azt el az
önkormányzat megbízásából.
Jurecska Györgyné polgármester: amennyiben nincs kérdés, észrevétel úgy kérem, szavazzunk
és hozzunk határozatot.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2020 8VI.29.)
határozata
Tárgy: Önkormányzata határozata, az önkormányzat tulajdonában álló utánfutó eladásának
lehetőségéről.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vincze Dániel
önkormányzati képviselőt felhatalmazza az önkormányzat tulajdonában álló utánfutóval
kapcsolatosan, hogy annak műszaki állapotát mérje fel, és nyilatkozzon arról a polgármester
felé, hogy az javítható-e, valamint megközelítőleg milyen összegért. Amennyiben az utánfutó
nem javítható, úgy a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön egy személyben
arról, hogy az utánfutó kinek, milyen összegért kerülhessen eladásra, figyelembe véve, hogy
azon érvényes műszaki vizsga nincs, fékberendezése nem jó.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
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Szomolya Község önkormányzat 7 fő magválasztott képviselőjéből szavazott 6 fő az alábbi
szavazati arányokkal.
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
9. napirendi pont
Tárgy: Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme.
Jurecska Györgyné Polgármester: A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be
2020. évi működése részbeni anyagi támogatása iránt. A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
már annyi segítséget nyújtott mind alakosság számára, mind az önkormányzat számára
önkéntes munkavégzésükkel, hogy támogassuk őket. 200.000. Ft egyszeri vissza nem térítendő
támogatásra gondoltam, a velük való egyeztetést követően. Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, úgy kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020 (VI.29.) határozata
Tárgy: A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesüket 2020. évi működése anyagi támogatása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomolyai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület számára vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt 200.000. Ft
mértékben. A támogatással kapcsolatos szerződés aláírásra felhatalmazza az önkormányzat
polgármesterét.
Felelős: Polgármester.
Határidő: Azonnal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
10. napirendi pont
Tárgy: Szomolyai Sportegyesület 2020. évi működése anyagi támogatása.
Jurecska Györgyné polgármester: a Szomolyai Sportegyesület kéréssel fordult az önkormányzat
felé 2020. évi működése vissza nem térítendő anyagi támogatása tárgyában. Az egyesületnek
2020. év, szeptemberében kezdődnek a mérkőzései a Magyar Labdarúgó Szövetség felé
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tagdíjat, nevezési díjat szükséges fizetni. 100.000. Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást
javaslok.
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel kérem, szavazzunk kézfelemeléssel.

Szomolya Község Önkormányzata 34/2020. (VI.29.) határozata
Tárgy: A Szomolyai Önkéntes Sportegyesület 2020. évi működése anyagi támogatása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomolyai
Sportegyesület számára vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt 100.000. Ft mértékben. A
támogatással kapcsolatos szerződés aláírásra felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Felelős: Polgármester.
Határidő: azonnal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
11. napirendi pont
Tárgy: Javaslat Szomolya Község Önkormányzata 21/2020. (III.04.) határozata végrehajtása
átmeneti felfüggesztéséről.
Jurecska Györgyné polgármester: szót kér Kövecses Zsolt jegyző.
Kövecses Zsolt jegyző: Köszönöm a szót. Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete
21/2020. 8III.04.) határozatában arról döntött, hogy pályázatot ír ki Szomolyai székhelyű civil
szervezetek programjai 2020. évi anyagi támogatására, Önkormányzat a civilelkért, civilek az
önkormányzatért címmel. 2020. 03.11.-én elrendelt vészhelyzete követően az önkormányzat
2020. évi gazdálkodása a következőképpen alakul.
A Kormány intézkedése alapján elestünk a 2020. évi gépjárművek után beszedett súlyadótól,
mivel annak 100%-kát, az Állam részére át kell adni. 2002. évben bevallani ugyan be kell, de
nem kell az év végéig fizetni az idegenforgalmi adót. Ennek pótlására egyéb forrás áll majd
rendelkezésre. Önkormányzati működés forrás kiegészítő támogatása során, úgy néz ki az
adófizetés kieséséből származó hiányok szerepeltetésre nem lesz vélhetően lehetőség.
Ráadásul van számos olyan pályázata az önkormányzatnak, ami előfinanszírozást igényel. Így
jelentős lesz a sajátos működéből adódó bevétel kiesés.
Javaslom a működőképesség, megőrzése érdekében a testület függessze fel átmeneti időre a
civil szervezetek működés elősegítésére kiírandó pályázat nyilvános közzétételét. Támogassuk a
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civil szerveződéseket, mert létük és fennmaradásuk elengedhetetlen, azonban átmenti ideig ezt
egyedi kérelmek elbírálása során tegye a testület, ne általánosan.
Takács Norbert képviselő. javaslom továbbá, hogy a támogatásoknál az önkormányzat vegye
figyelembe, hogy az adott egyesület mit tesz a közérdekében. Szomorúan tapasztaltam a
vészhelyzet során, hogy sem a maszkok varrásánál, sem egyéb segítségnyújtásba nagyon kevés
civil szervezet vette ki a részét.
Jurecska Györgyné polgármester: Ha nincs egyéb észrevétel, javasat, úgy kérem, a javaslat
tárgyában kézfelemeléssel szavazzunk.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2020 (VI.29.)
határozata
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 21/2020. (III.04.) határozata
végrehajtása ideiglenes felfüggesztéséről.

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
korábbi 21/2020. (III.04.) határozata végrehajtását átmeneti időre felfüggeszti. Az
önkormányzat civil szervezek pályázati támogatását szünetelteti.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
12. napirendi pont
Tárgy: Hartman Ildikó ajánlata önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásra.
Jurecska Györgyné polgármester: Hartman Ildikó ajánlatot tett, önkormányzati tulajdonú
Széchenyi út 5. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan
megvásárlására. Árajánlata 10.000.000. Ft. Az önkormányzat képviselő-testülete régi szándéka
az ingatlan eladása. A magam részéről a 10.000.000. Ft összeget keveslem érte. Az eltelt
időszakban az ingatlan több felújításon esett át. A magam részéről 15.000.000. Ft vételárat
javaslok.
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Takács Norbert képviselő: Próbáljuk meg a 15.000.0000. Ft összeget kérni, elképzelhető, hogy
megadja érte, ha meg nem van lehetőség egyéb hasznosításra saját tulajdonon keresztül, pl.
szolgálati lakás céljaira,
Ha egyéb vélemény, javaslat nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2020. (VI.29.)
határozata
Tárgy. Önkormányzati tulajdonú, természetben Szomolya, Széchenyi út 5. szám alatt
található ingatlan eladása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hartman Ildikó számára
az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő, természetben Szomolya, Széchenyi út 5.
szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, forgalomképes ingatlant
eladja 15.000.000. Ft vételárért.
Felelős: Polgármester.
Határidő: azonnal.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
13. napirendi pont
Tárgy: Szabó Pálné szomolyai lakos beadványa, Szomolya Széchenyi út csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatosan.
Jurecska Györgyné polgármester. Szabó Pálné szomolyai lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz Szomolya, Széchenyi út 75. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatosan. Kérése, szomszédainak felszólítása, a házuk előtti híd átereszének kitisztítására.
Kövecses Zsolt jegyző: Szabó Pálnénak evvel kapcsolatosan nem ez az első beadványa. Az egyik
szomszédja 80 éves, egyedülálló. Gyermekei ugyan vannak, de egyik sem szomolyai lakos. A
másik szomszédja nemrégen költözködött oda, az áteresz állapota nem az ő hibájából olyan,
hogy az nem vezeti el a vizet. A felszólításokat még a holnapi napon kiküldöm, de nem ártana
segítséget nyújtani a kivitelezésben.
Daragó László képviselő. Véleményem szerint így is., úgy is be fog menni a víz hozzájuk, mert ők
laknak az útszakaszon a legalacsonyabban. A legutóbb is annyi víz jött le, hogy az árok nem volt
képes a vizet elvezetni.
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A kérdés jelenleg döntést nem igényel, Kérem én is, hogy a felszólítások menjenek ki, majd
meglátjuk, az érintettek hogyan reagálnak.
14. napirendi pont
Tárgy. Gál Zoltán szomolyai lakos kérelme részben önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanok megvásárlására.
Jurecska Györgyné polgármester: Gál Zoltán szomolyai lakos kérelemmel fordult Szomolya
Község önkormányzatához, részben önkormányzati tulajdonban lévő, szomolyai 1531/1, 1531/2
hr. számú zártkerti ingatlanok megvásárlása szándékával. A kérelem és a térkép a meghívóhoz
került csatolásra.
Takács Norbert képviselő: Az eladási árajánlatát keveslem. Más önkormányzati ingatlanokat
150. Ft/m2 áron adtuk el javaslom ezt is ebben az összegben állapítsuk meg. Az eladást
egyébként javaslom, mivel mindkét ingatlan részben úgy is Gál Zoltán tulajdonában van.
Ha nincs más kérdés, észrevétel kérem, szavazzunk.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2020 (VI.29.)
határozata
Tárgy: 1531/1 hr. számú, ½ részben önkormányzati tulajdonú, zártkerti ingatlan eladása
Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő,
szomolyai ½ részben Szomolya Község Önkormányzata tulajdonában álló, forgalomképes
zártkerti ingatlant 150 Ft/m2 vételárért eladja Gál Zoltán szomolyai lakos számára. Az adásvétellel kapcsolatos szerződés aláírására felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Határidő. Azonnal.
Felelős: Polgármester.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020 (VI.29.)
határozata
Tárgy: 1531/2 hr. számú, ½ részben önkormányzati tulajdonú, zártkerti ingatlan eladása
Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő,
szomolyai ½ részben Szomolya Község Önkormányzata tulajdonában álló, forgalomképes
zártkerti ingatlant 150 Ft/m2 vételárért eladja Gál Zoltán szomolyai lakos számára. Az adásvétellel kapcsolatos szerződés aláírására felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Határidő. Azonnal.
Felelős: Polgármester.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
15. napirendi pont
Tárgy: Top-4.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó orvosi
eszközbeszerzés árajánlatai közül,. a szállító kiválasztása.
Jurecska Györgyné Polgármester: A TOP-4.1.1-15-BO1-2016-0007 azonosító számú,
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Szomolyán című, pályázathoz kapcsolódó
eszközbeszerzés pályázattal kapcsolatosan három árajánlatot kaptunk, defibrillátor és EKG
berendezések beszerzésére.

Rextra Kereskedelmi Kft.: brt. 1.030.749. Ft
Global Clean 2005 Kft: brt.: 1.184.130. Ft
Falfok Műszaki Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Kft.: 1.224.480. Ft.
Mint látható, a legkedvezőbb árajánlatot a Rextra Kereskedelmi Kft. tette. Javaslom az ő
árajánlatát elfogadni.
Van-e egyéb vélemény, javaslat.
Ha nincs, úgy kérem, szavazzunk. Név szerinti szavazást kérek.
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Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 39/2020 (VI.29.)
határozata
Tárgy. TOP 4.1.1—15-BO1-2016-00007 azonosító számú, egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése Szomolyán című pályázat, orvosi eszköz beszerzése pályázati részhez kapcsoló
árajánlatok elbírálása.
Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a TOP-4.1.1-15—BO1-20016-00007
azonosító számú, Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Szomolyán című pályázata orvosi
eszköz beszerzése pályázati résszel kapcsolatos beérkezett árajánlatok közül a Rextra
Kereskedelmi Kft. árajánlatát fogadja el, 1.030.749. Ft mindösszesen összeggel. A szállítással
kapcsolatos szerződés aláírásra felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő, az alábbiak szerint:
Jurecska Györgyné: Igen.
Nagyné lakatos Angéla: Igen.
Daragó László: Igen.
Dr. Molnár István: Igen
Takács Norbert: Igen
Vincze Dániel: Igen.
16. napireni pont
Tárgy: Egyebek.
Takács Norbert képviselő: Információm van arról, hogy amennyiben az önkormányzat
szerződést köt vállalkozóval, arra, hogy katasztrófahelyzetben munkagéppel ellátja a géppel
végezhető katasztrófavédelmi feladatokat, úgy a rendelkezésre állást a katasztrófavédelem
téríti. Javaslom két ilyen, munkagéppel rendelkező, vállalkozóval való szerződéskötést, ezeknek
a helyzeteknek a kezelésére, térítésére.
Ismét kérem az önkormányzati tulajdonú utakkal kapcsolatosan fekvőrendőrök beszerzését és
kihelyezését, mert több utcában, pl. Szt László út, Arany János út, stb… az autók több esetben
nagy sebességgel hajtanak át. vegyük elejét egy esetleges balesetnek.
Vincze Dániel képviselő: Kérem a csapadékvízzel közterületre besodródott iszap, hordalék
elszállítását, önkormányzati munkagéppel, a legfrekventáltabb területekről. A megszáradt iszap,
hordalék ott van az úttesten.
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Jurecska Györgyné polgármester ígérete tesz a képviselői kérések teljesítésére.

Egyéb javaslat hiányában az ülés 19.47-kor berekesztésre került.

……………………………………………

………………………………………………

Jurecska Györgyné

Kövecses Zsolt

Polgármester

Jegyző

Jegyzőkönyv hiteléül.
……………………………………………….

……………………………………………

Takács Norbert képviselő

Vincze Dániel képviselő

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