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: 7/2020. (VII.14.) Rendelet
Határozatok:
40/2020.(VII.23.) napirend hitelesítők
41/2020. (VII.23.) TOP-4.2.1-16-Bo1-2017-00010 azonosító számú Központi konyha felújítása,
Szomolyán című pályázattal kapcsolatos kivitelező kiválasztása.
42/2002. (VII.23.) Magyar Falu program Orvosi eszközök című pályázattal kapcsolatos szállító
kiválasztása.
43/2020. (VII.23.) határozat javaslatok beemeléséről Szomolya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7/2020. (VII.24.) rendeletéhez.
Jegyzőkönyv: 1 db
Meghívó: 1 db
Jelenléti ív: 1 db
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.07.23. napján tartott
ülése Jegyzőkönyve
(Rendes ülés, nyílt ülésszak)
Készült: 2020.07.23. 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

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.
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 jegyzőt, a Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, Daragó László és Dr. Molnár István
képviselőket. Kérdezem, hogy vállalják-e a felkért képviselők a hitelesítést.
Daragó László képviselő: Igen.
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Dr. Molnár István képviselő: Igen.
Jurecska Györgyné polgármester: Az ülés meghívójával kiküldtem a javasolt napirendi pontokat.
Javasolt napirendi pontok:
Határozat TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú Központi konyha felújítása,
Szomolyán című pályázattal kapcsolatos kivitelező kiválasztása.
Határozat Magyar Falu program Orvosi eszközök című pályázattal kapcsolatos szállító
kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (VII.24.) rendelete közösségi
együttélés szabályairól.
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 40/2020. (VII.23.) 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: 6 fő.
Nem: 0 fő.

Tartózkodás: 0 fő.
1. napirendi pont.
Tárgy: Határozat TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú azonosító számú Központi
konyha felújítása, Szomolyán című pályázattal kapcsolatos kivitelező kiválasztása.
Jurecska Györgyné polgármester: A pályázat, amivel kapcsolatban most dönteni kell, 2017.
évből származik. Erre nagy szükségünk van, mivel a konyhához közel 15 éve nem nyúlt az
önkormányzat semmilyen szempontból. a pályázat közbeszerzési határ alatt van. Bruttó, teljes
bekerülési támogatása 55.000.000. Ft. Ebbe beletartozik, a tervezés, a műszaki ellenőrzés és a
menedzsment is. A felújítás érinti a tetőzetet is, ez a legfontosabb. A tetőzet az étkező felett,
kb. 1,5 m2 felületen a tavalyi évben beszakadt. Nem taglalom tovább, mindenki tudja, hogy a
konyhára a felújítás ráfér, mind az épület, mind a konyhai eszközök vonatkozásában.
A pályázati felhívás 15 nappal korábban került kiírásra. Négy pályázat érkezett, amit több
képviselőtársammal vizsgáltunk meg.
A pályázati dokumentáció elektronikusan került megküldésre a képviselők részére.
Pályázatot adott be:
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Márton Norbert és társa Bt. (Szomolya) brt: 52.139.886. Ft
Papesz Shadow Kft. (Besenyőtelek) brt. 62.321.544. Ft
CTSZ 2008. Építőipari Szolgáltató és Kivitelező Bt. (Eger) 63.465.169. Ft
Platina generál Ép Kft (Szomolya) brt. 49.642.513. Ft
Fontos szempont, hogy jó lenne, hogy ha helyi cég nyerné a kivitelezést. Két cég pályázott
Szomolyáról. A nyilvános céginformációk alapján, a Márton Bau cégnek egy alkalmazottja van.
referenciamunkája nincs. A Platina Generál cég már dolgozott Szomolyán, minőségi munkát
végeznek, több alkalmazottal. Egyébként a legoptimálisabb árajánlatot ők tették. A magam
részéről őket bíznám meg.
Asztalos Imre képviselő: Az árajánlatokat, mint az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság részéről
magam is megvizsgáltam. Valamennyire értek ehhez, mivel, mint vállalkozó
épületüzemeltetéssel foglakozom. valóban alátámasztom, hogy a legoptimálisabb árajánlat a
Platina Generálé. Próbáltam egyeztetni minden érintettel, de magam is az eddig elvégzett
munka alapján őket javaslom támogatni. Ez nem kis munka, nem kevés szakértelmet,
tapasztalatot igényel.
Takács Norbert képviselő: Másnak is kellene lehetőséget kapni Szomolyán. Ez már a második
munka lenne, aminek kivitelezője a Platina generál Kft.
Jurecska Györgyné polgármester: Még lesz pályázat, esetleg kisebbekkel kezdhetne, a Márton
Bau is.
Egyéb észrevétel, javaslat van-e? Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat az alábbiak
szerint szól:

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2020. (VII.23.)
határozata
Tárgy: Határozat TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú azonosító
számú Központi konyha felújítása, Szomolyán című pályázattal kapcsolatos
kivitelező kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010
azonosító számú azonosító számú Központi konyha felújítása, Szomolyán című pályázattal
kapcsolatos kivitelezéssel, árajánlata alapján, a Platina Generál Ép Kft.-t bízza meg. A
beruházással kapcsolatos szerződéskötésre felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Határidő: azonnal.
Felelős. Polgármester.
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a kivitelező személyére név szerinti szavazatokat kérek a képviselők neveit ABC sorrendben
olvasom.
Asztalos Imre. Igen. Platina Generál.
Daragó László: Igen. Platina Generál.
Jurecska Györgyné: Igen. Platina Generál.
Nagyné Lakatos Angéla: Igen. Platina generál.
Dr. Molnár István. Igen. Platina Generál.
Takács Norbert: Tartózkodom a szavazástól.
Vincze Dániel: Nem. Én a Márton Bau kft.-re szavazok.
Szomolya Község Önkormányzata 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 7 fő. az alábbi
szavazati arányokkal:
Igen: 5 fő.
Nem. 1 fő.
Tartózkodás 1 fő.

2. napirendi pont
Tárgy: A magyar falu programban meghirdetett, Orvosi eszközök beszerzése
pályázattal kapcsolatos szállító kiválasztása, a beadott árajánlatok alapján.
Jurecska Györgyé polgármester: A Magyar falu program során az önkormányzat pályázatot
nyert 3078391027 azonosító számon, orvosi eszközök beszerzésére. 2.029.984. Ft összegről van
szó. Az igényeket összeállította. dr. Molnár István háziorvos, valamint Simonné Hadi Mónika
védőnő. Egyszerű beszerzésről van szó, közbeszerzési összeghatár alatt. Pályázati felhívásunkra
három ajánlat érkezett. Pályázatot nyújtott be:
1. Falfok Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Kft. Budapest brt: 2.140410. Ft.
2. Global Clean 2005 Kft. Budapest brt. 2.075,190. Ft.
3. Rextra Kereskedelmi Kft Eger brt. 1.933.000. Ft.
Mint látható a legoptimálisabb árajánlat a Rextra kereskedelmi Kft.-től érkezett.
Javaslom a szállítással őket megbízni.
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Dr. Molnár István képviselő. Evvel magam is egyet értek, egyúttal jelzem érintettséget a döntési
eljárás során, mivel a legtöbb eszközre én tettem javaslatot. Egyébként a pályázó cégekkel
semmilyen kapcsolatom nincs.
Jurecska Györgyné polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs így kérem,
szavazzunk az alábbi határozat tárgyában.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2020. (VII.23.9
határozata
Tárgy: A Magyar Falu programban meghirdetett, Orvosi eszközök beszerzése
pályázattal kapcsolatos szállító kiválasztása, a beadott árajánlatok alapján.
Szomolya Község Önkormányzat úgy határoz, hogy a Magyar Falu program során 3078391027
pályázati azonosítóval elnyert orvosi eszközök szállítására árajánlata alapján a Rextra
Kereskedelmi Kft.-t bízza meg. Székhelye. Eger. a pályázattal kapcsolatos szerződés aláírására
felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester.
Név szerinti szavazást kérek, a képviselők nevét ABC sorrendben olvasom.
Asztalos Imre: Igen. Rextra kft.
Daragó László: Igen. Rextra Kft.
Jurecska Györgyné: Igen. Rextra Kft.
Nagyné Lakatos Angéla. Igen. Rextra Kft.
Dr. Molnár István: Igen. Rextra Kft.
Takács Norbert: Igen. Rextra Kft.
Vincze Dániel: Igen. Rextra Kft.
Szomolya Község Önkormányzata 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 7 fő, az alábbi
szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
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4. napirendi pont
Tárgy: Helyi közösségellenes
rendelettervezet.

magatartások

szankcióival

kapcsolatos

Jurecska Györgyné polgármester: Régen nagy problémát jelent, hogy több magatartásforma,
ami egyébként a falu lakosai számára problémát jelent nincs nevesítve, szankcionálására nincs
lehetőség. Ezek kisebb súlyú esetek, amelyek sem a szabálysértések között, sem
bűncselekmények között nincs nevesítve. Mégis ezek olyanok, amelyek nagy kellemetlenséget
okozhatnak másoknak, és az önkormányzatnak is, aki nem tudja őket megfelelően kezelni. A
rendelet tervezet, annak indokolása, hatásmechanizmua a meghívóval eljuttatásra került a
képviselők részére. Két képviselőtől is érkezett módosítási javaslat. Ennek kezelésére felkérem,
Kövecses Zsoltot a Szomolyai közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Kövecses Zsolt: A javaslatok alapján a módosított tervezet a képviselők előtt fekszik az asztalon.
Több pontban a rendelet elfogadása előtt szavazást kérek arról, hogy maradjon a rendeletben,
vagy kerüljön ki belőle. A javaslatokat és a módosításokat egyszerre olvasom. Javaslom, hogy a
rendelet végső szövegéről, csak a javaslatok lehangzását követően szavazzunk.
2.§ (2) bekezdés a.) pont esetében javaslat volt, hogy természetes személy esetén nevesítsük a
lehetséges szankció alsó és felső határát. Javaslat 20.000.-200.000. Ft közötti összeg.
2.§ (2) bekezdés b.) pont javaslat jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében nevesítsük a szankció alsó és felső határát. Javaslat 100.000. Ft-2.000.000
Ft-ig terjedő összeg.
2.§ (4) bekezdés Javaslat: A bírság összegének megállapítása/végrehajtása során figyelembe kell
venni
2.§ (4) bekezdés b.) pont Javaslat: az érintett vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait,
amennyiben azt az ügyfél dokumentumokkal igazolja.
3.§ (1) bekezdés Javítás: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése
miatt kiszabott közigazgatási bírságot 30 napon belül átutalási postautalványon vagy bvanki
utalással Szomolya Község Önkormányzata Takarékbanknál vezetett 54200025-11010704
számú bírság számlára kell fizetni.
4.§ j.) pont Javaslat: vállalkozás céljára használt járművet, autóbuszt, tehergépkocsit,
mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt, nehéz pótkocsit és lakókocsit
közterületen engedély nélkül, tartósan, vagy rendszeresen tárol.
4.§ m.) pont Javaslat: a Kánya-patak partján a 3-3 m-es fenntartói sávban zöldhulladékot, egyéb
anyagot, anyagmaradékot, szemetet (földet, építési anyagot, törmelék anyagot, kommunális
hulladékot, ételmaradékot felhalmoz. Kivéve előre bejelentett rendezvényekből származó
anyagok, amelyek egyeztetett határidőn belül szintén elszállításra kerülnek.
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5.§ Javaslat: Hulladéktároló edényt, zsákot, a hulladék elszállítását megelőző nap, reggel 07.00
órától, a hulladék elszállítása napján 19.00 óráig lehet közterületen tartani. Egyéb időszakban
köteles mindenki saját portáján tárolni.
8.§ g.) pont Javaslat: az ingatlanához tartozó árok műtárgyainak tulajdonságát oylan
mértékben, illetve módon változtatja meg, hogy azok gátolják a csapadékvíz akadálytalan
lefolyást.
8.§ h.) pont Javaslat: az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti, vagy befedi, annak
tisztítási lehetőségét ellehetetleníti.
9.§ a.) pont Javaslat: belterületen, vagy annak közvetlen közelében ingatlanán tárolt trágya
szaghatás mérséklése érdekében nem tesz meg minden tőle telhetőt, a szaghatás mérsékléséről
nem gondoskodik.
Egyebek tekintetében a kiküldött szöveg változatlan marad. Amennyiben nincs egyéb
kiegészítés, javaslat, úgy kérem a változási javaslatok beemeléséről először határozatot hozni
szíveskedjetek. Majd külön szavaztok a rendelet elfogadásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: Amennyiben nincs egyéb kérdés, vélemény javaslat, kérem a
változási/javítási javaslatok beemeléséről határozatot hozni szíveskedjetek.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2020. (VII.23.)
határozata
Tárgy: Módosítási javaslatok szövegszerű beemelésre Szomolya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7/2020. (VII.2.) határozatához.

Szomolya Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szomolya Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (VII.24.) rendeletéhez az alábbi javaslatokat
szövegszerűen beemeli:
2.§ (2) bekezdés a.) pont esetében javaslat volt, hogy természetes személy esetén nevesítsük a
lehetséges szankció alsó és felső határát. Javaslat 20.000.-200.000. Ft közötti összeg.
2.§ (2) bekezdés b.) pont javaslat jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében nevesítsük a szankció alsó és felső határát. Javaslat 100.000. Ft-2.000.000
Ft-ig terjedő összeg.
2.§ (4) bekezdés Javaslat: A bírság összegének megállapítása/végrehajtása során figyelembe kell
venni
2.§ (4) bekezdés b.) pont Javaslat: az érintett vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait,
amennyiben azt az ügyfél dokumentumokkal igazolja.
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3.§ (1) bekezdés Javítás: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése
miatt kiszabott közigazgatási bírságot 30 napon belül átutalási postautalványon vagy bvanki
utalással Szomolya Község Önkormányzata Takarékbanknál vezetett 54200025-11010704
számú bírság számlára kell fizetni.
4.§ j.) pont Javaslat: vállalkozás céljára használt járművet, autóbuszt, tehergépkocsit,
mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt, nehéz pótkocsit és lakókocsit
közterületen engedély nélkül, tartósan, vagy rendszeresen tárol.
4.§ m.) pont Javaslat: a Kánya-patak partján a 3-3 m-es fenntartói sávban zöldhulladékot, egyéb
anyagot, anyagmaradékot, szemetet (földet, építési anyagot, törmelék anyagot, kommunális
hulladékot, ételmaradékot felhalmoz. Kivéve előre bejelentett rendezvényekből származó
anyagok, amelyek egyeztetett határidőn belül szintén elszállításra kerülnek.
5.§ Javaslat: Hulladéktároló edényt, zsákot, a hulladék elszállítását megelőző nap, reggel 07.00
órától, a hulladék elszállítása napján 19.00 óráig lehet közterületen tartani. Egyéb időszakban
köteles mindenki saját portáján tárolni.
8.§ g.) pont Javaslat: az ingatlanához tartozó árok műtárgyainak tulajdonságát oylan
mértékben, illetve módon változtatja meg, hogy azok gátolják a csapadékvíz akadálytalan
lefolyást.
8.§ h.) pont Javaslat: az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti, vagy befedi, annak
tisztítási lehetőségét ellehetetleníti.
9.§ a.) pont Javaslat: belterületen, vagy annak közvetlen közelében ingatlanán tárolt trágya
szaghatás mérséklése érdekében nem tesz meg minden tőle telhetőt, a szaghatás mérsékléséről
nem gondoskodik.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester.
Szomolya Község Önkormányzata 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőjéből szavazott 7
fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen. 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
Jurecska Györgyné polgármester: A továbbiakban szavazzunk a 43/2020. (VII.23.) határozathoz
tartozó rendelet elfogadásáról.
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Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 7/2020. (VII.24.) rendelete
(Rendeletet szövege ld. mellékletek között)

Tárgy: A közösségi együttélés
jogkövetkezményeiről.

alapvető

szabályairól

és

megsértésük

Szomolya Község Önkormányzat 7 fő megválasztott képviselőjéből szavazott 7 fő, az alábbi
szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
Egyéb javaslat, észrevétel hiányában az ülés bezárásra került 18.30 órakor.

………………………………………………

………………………………………………..

Jurecska Györgyné

Kövecses Zsolt

Polgármester

Jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

………………………………………………..

…………………………………………………..

Daragó László képviselő

Dr. Molnár István képviselő

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