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/763-6/2020
Üi: Kövecses Zsolt

Jegyzőkönyve
Rendeletek: 8/2020. (VIII.27.) településrendezési eszközök módosítása.
Határozatok:
44/2020.(VIII.27.) napirend hitelesítők
45/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata határozata Képviselő-testülete 2020. évi
szociális tüzelőanyag beszerzése pályázaton való részvételről.
46/2002. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 2020.
47/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata Szomolya
Község településrendezési terve módosításáról.
48/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata tájházzal
kapcsolatos Népi Építészet pályázat pályázatírója szerződéséről.
49/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati tulajdonú 296 hr. számú terület adás-vételéről.

határozata

50/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozata Vis Maior
káreseménnyel kapcsolatos kivitelező kiválasztásáról. (ebr 41205329
51/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozata Vis Maior
káreseménnyel kapcsolatos kivitelező kiválasztásáról. (ebr454624)
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Jegyzőkönyv: 1 db
Meghívó: 1 db
Jelenléti ív: 1 db

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.08.27. napján tartott
ülése Jegyzőkönyve
(Rendes ülés, nyílt ülésszak)
Készült: 2020.08.27. 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
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jegyzőkönyve vezetésére felkérem, Kövecses Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös Önkormányzati
Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, Nagyné Lakatos Angéla és Takács
Norbert képviselőket. Kérdezem, hogy vállalják-e a felkért képviselők a hitelesítést.
Nagyné Lakatos Angéla képviselő: Igen.
Takács Norbert képviselő: Igen.
Jurecska Györgyné polgármester: Az ülés meghívójával kiküldtem a javasolt napirendi pontokat.
Javasolt napirendi pontok:
45/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata határozata Képviselő-testülete 2020. évi
szociális tüzelőanyag beszerzése pályázaton való részvételről.
46/2002. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 2020.
47/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata Szomolya
Község településrendezési terve módosításáról.
8/2020.(VIII.28.) rendelet településrendezési eszközök módosításáról.
48/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata tájházzal
kapcsolatos Népi Építészet pályázat pályázatírója szerződéséről.
49/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata
önkormányzati tulajdonú 296 hr. számú terület adás-vételéről.
50/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozata Vis Maior
káreseménnyel kapcsolatos kivitelező kiválasztásáról. (ebr 412053)
51/2020. (VIII.27.) Szomolya Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozata Vis Maior
káreseménnyel kapcsolatos kivitelező kiválasztásáról.(ebr 454624)

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 44/2020. (VIII.27.) 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.
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1. napirendi pont.
Tárgy. Szomolya Község Önkormányzata határozata 2020. évi szociális tüzelőanyag
beszerzésére kiírt pályázaton való részvételről.
Jurecska Györgyné polgármester: Az ebr 42 rendszerben megjelent a 2020. évi szociális
tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat. A település szociális mutatói alapján 304 m3 keményfa
tüzelőanyag beszerzésére vagyunk jogosultak. Mivel Szomolya nincs a leghátrányosabb
helyzetű települések között, így a támogatás 85% mértékű. a beszerzésre tervezett mennyiség
alapján 386.080 Ft önerőre lesz szükség. Javaslom a teljes mennyiség beszerzésére irányuló
kérelmet beadni, mivel nem bizonyos, hogy a pályázott mennyiséget meg is kapjuk.
Takács Norbert képviselő: Javaslom, hogy a pályázat megnyerését követően a szociális bizottság
vizsgálja felül. a tüzelőanyag elosztására irányuló rendeletét. Gondot okozott, hogy a benyújtott
kérelmek nem a megfelelő adatközlő tartalommal van megfogalmazva.
Jurecska Györgyné polgármester: Jogos az igény. Amennyiben nincs kérés, észrevétel kérem a
határozat benyújtásáról kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2020. (VIII.27.)
határozata
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata pályázat benyújtása települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. évben pályázatot
nyújt be, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra, 304 m3 keménylombos tűzifa beszerzésével kapcsolatosan.
Szomolya Község Önkormányzata a támogatáshoz kapcsolódó önerőt, 386.080. Ft, összeget,
azaz, Háromszáznyolcvanhatezer-nyolcvan forint összeget 2020. évi költségvetése terhére
rendelkezésre bocsájtja.
Szomolya Község Önkormányzata a támogatott lakosságtól a tüzelőanyag biztosítására
ellenszolgáltatást nem kér.
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.
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2. napirendi pont
Tárgy: Csatlakozás a 2020. évben meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
programhoz.
Jurecska Györgyné polgármester: Meghirdetésre került a 2020. évi Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázat. A programon belül azok ösztöndíj támogatására van lehetőség,
akik felsőoktatási nappali képzési rendszerben folytatják tanulmányaikat. Átlagosan 10.000.
Ft/hónap összeggel szoktuk támogatni Szomolya főiskolásait és egyetemistáit. További 5000.
Ft/hónap támogatást ad az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A támogatás szorgalmi
időszakban lehetséges, az év során 10 hónap időtartamban. A pályázatok benyújtására
november hónap elejéig lesz lehetőség. Az önkormányzat december elején dönt a
támogatásokról.
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
kézfelemeléssel szíveskedjetek szavazni.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2020. (VIII.27.)
határozata
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj támogatási rendszer 2020. évi
fordulójához.
Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy 2020. évben csatlakozik az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 2020. évi felsőoktatási ösztöndíj támogatási rendszeréhez a Bursa
Hungarica pályázat során.
A csatlakozási nyilatkozat 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.
3. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata határozata,
településrendezési eszközeinek módosításáról.

illetve

rendelete

Szomolya

Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szomolya Község Önkormányzata
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglalt feladatának eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
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településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben
(továbbiakban: Kr.) foglaltak alapján lakossági kezdeményezés befogadásával elindította
hatályos településrendezési eszközei módosítását, az alábbi területre:
914/19 hrsz. (névtelen) utca – 051/8 hrsz. (névtelen utca)- belterületi határ – 914/8 hrsz
ingatlan ÉNy-i határa (tervezett terület-felhasználási egység határa)
A módosítási dokumentáció elkészítésével Hojdák Péter jogosult településtervezőt bízta meg,
valamint települési főépítészi feladattal Bernáth Mihály bejegyzett szakértőt.
A településrendezési dokumentáció tervezete elkészült és a lefolytatott (vezetői,
kezdeményezői) egyeztetések eredményeként véleményezésre alkalmassá vált, mely a
felülvizsgálat beavatkozási körére tekintettel a Kr. 32. §. (3) bekezdés alapján „teljes eljárás”
keretében történt. A tervezet átvezetéséhez az eddigiekben a következő véleményezési
eljárásokat folytattuk le a Kr. 36.§ előírásai alapján:
1./ Az érintett államigazgatási szerveket megkerestük a környezeti vizsgálat a 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet elvárásai alapján a környezetit vizsgálati dokumentáció szükségességét
érintően. A megkeresett államigazgatási szervek nyilatkozatukban az önálló környezeti
vizsgálati dokumentáció készítését nem kérték.
Ennek ismeretében a képviselőtestület határozatával lezárta a környezeti vizsgálati eljárást.
2./ Az érintett önkormányzatokkal és államigazgatási szervekkel a Kr. 37. és 38.§ szerint az
előzetes tájékoztatást és a véleményezési eljárást eredményesen lefolytattuk, a dokumentáció
pontosítása megtörtént
Ennek ismeretében a képviselőtestület határozatával a véleményezési eljárást lezárta.
3./ A partnerségi tájékoztatás a partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó Kr. 29 és 29/A §-ai és
a vonatkozó önkormányzati helyi rendelet szerint megtörtént.
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló143/2020. (IV.
22.) Korm. rendelet 3.§ (2) szerint a lakossági fórum elektronikus úton történt, azaz az
észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati
honlapon történő közzétételével.
A felhívásra lakossági észrevételek nem érkeztek.
Ennek ismeretében a képviselőtestület határozatával a partnerségi véleményezési eljárást
lezárta.
4./ Mindezek ismeretében a Kr. 40.§ szerint kezdeményeztem - a határozatok, valamint a
módosítási dokumentáció megküldésével az állami főépítészi végső szakmai vélemény kiadását.
BAZ. Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda a BO/17/00039-11/2020. (VIIi.10.)
számú szakmai véleményében a tervezetek elfogadása ellen nem emelt kifogást.

Fentiek ismeretében kérem a Képviselő-testületet az alábbi tervezetek elfogadására.
6

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2020. (VIII.27.)
határozata
Tárgy: A Településszerkezeti Terve M-5 jelű módosításáról, továbbá a kapcsolódó
feladatokról:

Szomolya Község Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (1)-(3) bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés alapján a
Településszerkezeti Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1. Szomolya község 8/2006. (I.28) kt. határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének
módosítását a 914/9-18. hrsz ingatlanokra vonatkozóan a Hojdák Péter településtervező által
készített Településszerkezeti Terv módosítása (1. sz. melléklet) tervlap szerint állapítja meg.
Rajzszám: TSZT/M-5
A Településszerkezeti Tervmódosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
2. A jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírása nem változik.
3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatosan
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 7fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0fő.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (VIII.27.)
rendelete
Tárgy: Szomolya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006.(I.29) önkormányzati
rendelet módosításáról

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §. (2) b) és 38. § (2) b) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és
Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Földhivatali Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-hivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és
Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
(1)A Szomolya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006.(I.29) önkormányzati rendelet
mellékletét képező Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1.és 2.számú melléklete
szerint.
Rajzszám: SZT/M5-1(1. sz. melléklet)
SZT/M5-2 (2. sz. melléklet)
(2)A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul
érvényben marad.
2.§.
(1)Ez a rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba.
(2)A jóváhagyás utána Szabályozási Tervet a módosításokkal egységes szerkezetbe kell foglalni.
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott, 7 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen. 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
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Felelős: jegyző polgármester
4. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2020. (VIII.27.) határozata
szerződés aláírásáról a Teleki László Alapítvány által meghirdetett, Népi Építészeti pályázati
program, pályázata megírásáról.
Jurecska Györgyné polgármester: Megjelent a Teleki László Alapítvány által meghirdetett Népi
Építészeti Program elektronikus felülete. A programban a szomolyai Tájházzal kapcsolatosan
szeretnénk pályázatozót benyújtani. Az első körben a felújítással kapcsolatos tanulmányterv
elkészítésnek díja pályázható, mivel az nem lehet egy egyszerű építészeti felújítás, mivel
országosan védett műemlékről van szó. A pályázat megírására vállalkozott Prieszolné
Csomsztek Mária, aki megbízási szerződése és szakmai önéletrajza az írásban kiküldött
anyaghoz kapcsolódott. A pályázatot közel 200.000. Ft összegért írja meg, ami viszont a
pályázaton belül nem elszámolható költség. Tehát ez az Önkormányzat költsége.
Asztalos Imre: A pályázatot mi nem tudjuk megírni, Ez az összeg túl drága ahhoz, hogy nincs
biztosíték arra, hogy a pályázatot meg is nyerjük.
Kövecses Zsolt Jegyző: Sok munka, de meg tudjuk írni.
Jurecska Györgyné polgármester: Akkor javaslom, hogy a szerződés aláírását a testület ne
támogassa. Aki a javaslattal egyet ért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2020. (VIII:27)
határozata
Tárgy: Teleki László Alapítvány által meghirdetett Népi Építészeti programban
meghirdetett pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés aláírása elutasítása.
Szomolya Község Önkormányzata a Teleki László Alapítvány által meghirdetett Népi Építészeti
Programmal kapcsolatos pályázat írása megbízási szerződése aláírását, nem támogatja. Annak
aláírását nem támogatja.
7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 7 fő az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem. 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
5. napirendi pont
Tárgy: Sós László szomolyai lakos kérelme, önkormányzati tulajdonú 296. hr. számú terület
eladásáról.
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Jurecska Györgyné polgármester: Sós László szomolyai lakos kérelmet nyújtott be 1/1 arányú
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. A kérelméhez
csatolta az ingatlan tulajdoni lapját. Az ingatlan művelési ágak alól kivett terület, romos pince
található rajta.
Takács Norbert képviselő. Megnéztük az ingatlant, ami a Toldi úton található. Javaslom
vételárként 200.000, Ft összeget tűzzünk ki. Az ingatlan forgalomképes. Az önkormányzatnak
nincsenek elképzelései a hasznosítással kapcsolatosan.
Jurecska Györgyné polgármester: van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem, aki az
eladással egyet ért kézfelemeléssel szavazzon.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2020, (VIII.27.)
határozata
Tárgy. Önkormányzati tulajdonú 296. hr. számú ingatlan eladása Sós László szomolyai lakos
számára.
Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sós László Szomolya, Táncsics út
14. szám alatti lakos részére, eladja, az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő, szomolyai
296. hr. számú, 270, m2 alapterületű, művelési ágak alól kivett beépítetlen területet, 200.000. Ft
vételárért.
Az adás-vétellel kapcsolatos jegyzőkönyv aláírására felhatalmazza az önkormányzat Polgármesterét.
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: Vis maior esemény helyreállítása céljából érkezett árajánlatok közül kivitelező kiválasztása.
Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata még az előző önkormányzati ciklus
során pályázatot nyújtott be, VIS MAIOR káreseménnyel kapcsolatos helyreállításra. 454 624 ebr
számon. A pályázatot, csak 2019. évben bírálták el, és meglehetősen alá támogatták. Az eltelt
időszakban a helyszínen állapotromlás következett be, így a megnyert összeg közel 2.000.000. Ft nem
volt elég a helyreállításra. Az önkormányzatnak a pótlásra nem volt elég önereje. Mivel a Vis Maior
támogatásokkal egy éven belül el kell számolni, így a kivitelezés egy évvel való meghosszabbítását
kértük, valamint közben, a területtel kapcsolatosan, állapotrosszabbodás miatt benyújtottunk egy másik
pályázatot is, arra szállítva, hogy a két pályázat együtt kiadja a helyreállításhoz szükséges összeget.
Valóban így történt. 2019. évben bekövetkezett káresemény miatt jelentősebb összeget nyertünk. Így
már vélhetően elegendő lesz a pénz a helyreállításra.

10

A két káreseménnyel kapcsolatosan 3-3 árajánlat érkezett, amit a meghívóval kiküldtünk. Árajánlatot
adott:
412 053 ebr káreseményre vonatkozóan
Habbeton Kft, bruttó: 4 765 573. Ft összegben.
Geomép Kft. bruttó: 4.912.678. Ft összegben.
Geoteam kft. bruttó: 4.570.032. Ft összegben.
454 624 káreseményre vonatkozóan
Habbeton kft: 1.793.240.. Ft bruttó
Geomép Kft: bruttó: 2.250.000. Ft
GeoTeam kft: 1.746.250. Ft
Látható, hogy mindkét pályázat esetében a GeoTeam kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. Célszerű a
sikeres befejezése érdekében, ugyanazt a nyertes kivitelezőt választani.
Van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, úgy egyenként szavazzunk név szerinti szavazással a
lehetséges kivitelező/kivitelezők személyéről.
a 415053 ebr azonosítójú pályázta esetében.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2020. (VIII.27.)
határozata
Tárgy: A 412053 ebr azonosítjú Vis Maior pályázattal kapcsolatos beérkezett árajánlatok
alapján kivitelező kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ebr 412053
azonosító számú VIS MAIOR káresemény helyreállítására beérkezett árajánlatok közül,
kivitelezőként a Geoteam Kft,-t 3300 Eger, Kertész út 146. választja. a kivitelezéssel kapcsolatos
szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester.
Egyenként olvasom a neveket.
Jurecska Györgyné Igen (GeoTeam)
Nagyné Lakatos Angéla. Igen (Geoteam)
Asztalos Imre: Igen (Geoteam)
Daragó László: Igen (GeoTeam)
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Dr. Molnár István: Igen: GeoTeam
Takács Norbert: Igen (GeoTeam)
Vincze Dániel: Igen (Geoteam)
7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
a 415053 ebr azonosítójú pályázta esetében.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2020. (VIII.27.)
határozata
Tárgy: A 454624 ebr azonosítjú Vis Maior pályázattal kapcsolatos beérkezett árajánlatok
alapján kivitelező kiválasztása.
Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ebr 454624
azonosító számú VIS MAIOR káresemény helyreállítására beérkezett árajánlatok közül,
kivitelezőként a Geoteam Kft,-t 3300 Eger, Kertész út 146. választja. a kivitelezéssel kapcsolatos
szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester.
Egyenként olvasom a neveket.
Jurecska Györgyné Igen (GeoTeam)
Nagyné Lakatos Angéla. Igen (Geoteam)
Asztalos Imre: Igen (Geoteam)
Daragó László: Igen (GeoTeam)
Dr. Molnár István: Igen: GeoTeam
Takács Norbert: Igen (GeoTeam)
Vincze Dániel: Igen (Geoteam)
7 fő megválasztott képviselőből szavazott 7 fő, az alábbi szavazati arányokkal:

Igen: 7 fő.
Nem. 0 fő.
Tartózkodás. 0 fő.
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7. napirendi pont
Tárgy: Tájékoztatás további nyertes VIS Maior támogatásról. (ebr 473147)
Jurecska Györgyné polgármester: A meghívóhoz csatolt támogató nyilatkozattal tájékoztatom a
testületet, hogy Szomolya, Hunyadi út 46. számnál történt sziklaomlás miatt, ami veszélyezteti,
az önkormányzati tulajdonú Toldi utat, korábban az önkormányzat a megerősítésre Vis maior
pályázatot nyújtott be. A pályázat a napokban nyert, 14.845.000. Ft összeget, a helyreállítás
költségeire.
Egyéb téma, felvetés hiányában auz ülés 19.30.-kor bezárásra került.

………………………………………………

………………………………………………..

Jurecska Györgyné

Kövecses Zsolt

Polgármester

Jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

………………………………………………..

…………………………………………………..

Nagyné Lakatos Angéla képviselő

Takács Norbert képviselő

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