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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/763-12/2020 

Üi: Kövecses Zsolt 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Napirenden kívül: 

Szomolyai Polgárőr Egyesület elnöke beszámolója 

Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője bemutatása 

Napirenden 

1. Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2020. évi munkavégzése és nevelési programja beszámolója. 

2. Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2021. évi munkaterve. 

3. Rendeletmódosítás, a 2021 évi szociális tüzelőanyag elosztásának szabályaival kapcsolatosan. 

4. Rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása az önkormányzat által biztosított 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 

5. Fizetési meghagyás érvényestése, Szomolya Község Önkormányzata volt polgármesterével 

szemben. 

6. Tisztítsuk meg az Országot pályázati programon való részvétel. 

7. Egyebek, tájékoztatások. 

8. Benne: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 20201. évi fordulójától való 

távolmaradásról való határozat. 
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Jegyzőkönyv 

Rendeletek: 9/2020. (X.22.) szociális tűzifa elosztása feltételeiről. 

10/2020 (X.22.) Szomolya Község Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és 

természetbeni támogatások. 

Határozatok: 

51/2020.(X.21.) napirend hitelesítők 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2020. (X.21.) határozata 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda vezetői beszámolójával kapcsolatosan. 

2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2020. (X.21.) határozata 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2021.évekre vonatkozó Munkatervével 

kapcsolatosan.  

3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2020. (X.21.) határozata a 

soron következő napirendi pont rendletével kapcsolatos módosítások elfogadásááról. 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata 55/2020. (X.20.) 

határozata fizetési meghagyás érvényesítéséről, Szomolya község 2014-2019. 

önkormányzati ciklus polgármesterével szemben, jogalap nélkül felvett jutalom 

visszafizetése tárgyában. 

5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2020. (X.20.) határozata 

Tisztítsuk meg az Országot” pályázati programon való indulásról. 

6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíj támogatási rendszertől való távolmaradásról. 

-  

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.10.21. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2020.10.21. nap 18.00 óra. 

Ülés helye: 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati 

Hivatal tanácsterme. 

Meghívottak:  

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. Kleszó Tibor Tard Község Önkormányzat polgármestere 

3. Dr. Fekete Orsolya mb. aljegyző 

4. Kövecses Zsolt mb. jegyző 

5. Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Jelen vannak: 

1. Jurecska Györgyné polgármester 

2. Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

3. Daragó László képviselő 

4. Dr. Molnár István képviselő 

5. Takács Norbert képviselő 

6. Vincze Dániel képviselő 

Tanácskozási joggal:  

1. Kövecses Zsolt mb. jegyző jkv. 

2. Kleszó Tibor Tard Község Önkormányzat polgármestere 

3. Dr. Fekete Orsolya aljegyző 

 

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

az ülés határozatképes. Jelen van 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből, 6 fő. Asztalos 

Imre képviselő korábban jelezte, hogy az ülésen nem tud egyéb elfoglaltságai miatt részt venni 

az ülésen. Az ülés jegyzőkönyve vezetésére felkérem, Kövecses Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös 
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Önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, Dr. Molnár István 

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

Dr. Molnár István képviselő: Igen. 

Vincze Dániel képviselő: Igen. 

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

Napirendet megelőzően: A Szomolyai Polgárőrség elnöke, Daragó Zsolt meghallgatása, a 

Szomolyai Polgárőrség 2020. évi tevékenységével kapcsolatosan. (Meghívott: Daragó Zsolt 

elnök, Szomolya) 

Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, Dr. fekete Orsolya bemutatása. 

Tervezett napirendi pontok: 

 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata Szomolyai 

Cseresznyeszem Óvoda vezetői beszámolójával kapcsolatosan. (írásbeli melléklet) 

2.  Szomolya Község Önkormányzata határozata a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 

2021.évre vonatkozó Munkatervével kapcssolatosan. (írásbeli melléklet) 

3.  

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete 2020. évi szociális 

tűzifa szétosztására vonatkozó rendelet módosításáról. (Referál: jegyző) (írásbeli 

melléklet) 

5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete szomolya Község 

Önkormányzata szociális pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelete 

módosításáról. (referál: jegyző) (írásbeli melléklet) 

6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata fizetési meghagyás 

érvényesítéséről, Szomolya község 2014-2019. önkormányzati ciklus polgármesterével 

szemben, jogalap nélkül felvett jutalom visszafizetése tárgyában. 

7. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata „Tisztítsuk meg az 

Országot” pályázati programon való részvételről. 

8. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata 2020. évi 

közmeghallgatás időpontjával és módjával kapcsolatosan. 

9. Egyebek: 

- 2020.10. 23. Nemzeti Ünnep önkormányzati megemlékezés javasolt forgatókönyve. 

- Szomolya Község Önkormányzata határozata az Emberi Erőforrások  Minisztériuma 

által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszertől való távolmaradásról. 

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 51/2020. (X.21.) határozata 
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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. 

Napirend előtt:  

Szomolyai Polgárőrség elnöke beszámolója az Egyesület 2020. évi 

munkavégzéséről. 

Jurecska Györgyné polgármester: Köszöntöm a körünkben megjelent, Daragó Zsoltot a 

Szomolyai Polgárőrség elnökét. Azért hívtuk meg, hogy beszámoljon a Polgárőrség 2020. évi 

tevékenységével kapcsolatosan, mivel az a település életének fontos nélkülözhetetlen pontja.  

Daragó Zsolt elnök: Köszönöm a meghívást. Jó munkakapcsolatot alkotunk a Bogácsi 

Rendőrőrssel. Munkánk kiterjed, mind a külterületek, mind a belterületek felügyeletére és 

védelmére. Rendezvényeket is biztosítottunk, például a 2020. évi kocsonyafesztivált Szomolyán. 

A 2020. 03.11.-én elrendelt vészhelyzet során közreműködtünk a rendkívüli szabályozások 

ellenőrzésében, és végrehajtatásában. A 2020. évi cseresznyeérés idején területbiztosítást 

végeztünk. júniusban a Meder Iván emléktúrán a rece hagyományőrző Egyesület kérésére 

biztosítást végeztünk. A temető őrzésére figyelőszolgálatot szerveztünk. Hétvégén, a falu 

belterületén jelen vagyunk, főként az esti órákban. 

Jurecska Györgyné polgármester: Véleményem szerint Szomolya Község önkormányzata és a 

Véleményem szerint a polgárőrségnek a falun belül kell a feladatát ellátnia, nem azon kívül. 

polgárőrség között az együttműködés nem megfelelő. Nagyon kevés az egyeztetés, nem 

megfelelő az információáramlás. Több esetben történt, hogy nem volt megfelelő az intézkedés, 

például a közterületen rendszám nélkül parkoló gépjárművek felderítése és elszállítatása során. 

Nincs együttműködési megállapodás az önkormányzat és a Polgárőrség között. Ez nagy 

hiányosság. 

Daragó Zsolt elnök: A tavalyi évben volt megállapodás, vagyis szerződés. Mivel akkor az 

egyesület kapott, anyagi támogatást is. Annak alapján egy évben egyszer kell beszámolnia az 

egyesületnek a működésről.  

Jurecska Györgyné polgármester: A cseresznyéseket, az önkormányzati tulajdonút az 

önkormányzat őriztette a dolgozóival. Itt elvárható lett volna az együttműködés. 
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Az önkormányzat 2020. évben is támogatta az egyesületet. Az egyesület a támogatáshoz azért 

nem tud hozzájutni, mert ott az aláírásra jogosultak nem regisztráltak, így a számla zárolásra 

került.  

Daragó Zsolt elnök. Ezt a régi elnöknek kellett volna intéznie. 

Jurecska Györgyné polgármester: Ez a régi elnöktől nem várható el, főként ebben az estben, 

hogy ő elhunyt. 

Daragó Zsolt elnök: Mit szeretne az önkormányzat egyeztetni. Eddig is ha valaki szólt, az 

egyesület rendelkezésre állt. Megjegyezni szeretném, hogy a polgárőr egyesület nem hatóság, 

hatósági jogköre nincs.  

Dr. Molnár István képviselő: le kellene írni, be kellene számolni az egyesület tevékenységéről 

havonta.  

Jurecska Györgyné polgármester: Volt olyan rendezvény is ahol nem volt ott a Polgárőr 

Egyesület. Ilyen volt pl. a harangszentelés. 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester: Javaslom, hogy legyen együttműködési megállapodás 

az önkormányzat és a polgárőr egyesület között. Sokkal átláthatóbb, követhetőbb lenne a 

tevékenység. 

Takács Norbert képviselő: Én korábbra térnék vissza. Négy évvel ezelőtt az együttműködés 

lényegesen intenzívebb volt az egyesület és az önkormányzat között, sőt az egyesület és a 

Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület között is. Nem szabad a személyes ellentéteket előtérbe 

helyezni. Az lenne a jó, ha jó lenne a kapcsolat, a polgárőr egyesületnek, mivel ilyen feladatot 

lát el, különösen fontos a jó együttműködés. Jó előjel volt, amikor a DOVID19 elkezdődött 

márciusban az önkormányzat felé a segítséget egyedül két egyesület ajánlotta fel, a Polgárőr 

Egyesület és a Tűzoltó Egyesület. Másra sajnos egyáltalán nem lehetett számítani.  

Felhívom a figyelmet, hogy az Önkéntes tűzoltó Egyesület hamarosan új járművel kap pályázati 

pénzből. Annak a helye is a Tűzoltószertárban lenne, ahol jelenleg a polgárőr autó is áll. Ennek a 

járműnek is helyet kell csinálni. 

Daragó Zsolt elnök: ha ott el lesz pakolva, akkor mindhárom jármű be fog férni a szertárba.  

Jurecska Györgyné polgármester: A megállapodás és az írásbeli együttműködés alapjait 

egyeztessük a soron következő hét folyamán. 

Megköszönöm a részvételt. 

Daragó Zsolt a Polgárőr Egyesület elnöke elhagyja a Tanácstermet. 

A Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője bemutatása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent, Kleszó Tibort, 

Tard Község Önkormányzata Polgármesterét, valamint Dr. Fekete Orsolyát a Szomolyai Közös 
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Önkormányzati Hivatal 2020.09.02. napon megválasztott aljegyzőjét. Mint ismeretes 

2020.08.31. napon Dr. Hajdú Katalin más munkahelyre távozott, személyes elhatározásból. A 

meghirdetett aljegyzői állásra 6 fő adta be a pályázatát. A pályázatokat Szomolya és Tard Község 

Önkormányzata polgármesterei bírálták a Jegyző bevonásával. Lakosságszám arányos döntéssel 

a választás Dr. Fekete Orsolyára esett. Aljegyzői feladatait 2020.09.15. nappal látja el, 

alapvetően a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségén.  

Gratulálunk, további szakmai sikereket kívánunk. 

Kövecses Zsolt Jegyző: Magam is gratulálok, azt gondolom, hogy az eddigi közös munka során is 

elmondhatjuk, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk. Tudunk közösen dolgozni és ez a lényeg. 

A két hivatal együttműködése az eltelt időszakban is harmonikus.  

Napirend szerint: 

1. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda működésével és nevelési 

munkavégzésével kapcsolatos beszámoló. 

Jurecska Györgyné polgármester: Csuhainé Bajzát Magdolna Óvodavezető elkészítette a 2020. 

év nevelési tevékenységével az óvoda működésével kapcsolatos beszámolót 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda óvodaveztetője által készített az óvoda 2020. év munkájával, 

nevelési tevékenységével kapcsolatos beszámolót. Ezt a meghívóval eljuttattuk a képviselő-

testület részére. A beszámolót határozattal kell elfogadnia a testületnek. van-e az anyaggal 

kapcsolatosan bárkinek kérdése észrevétele. Amennyiben nincs, úgy kérem a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatosan határozni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2020. (X.21.) 

határozata 

Tárgy: A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2020. évi működésével és nevelési 

tevékenységével kapcsolatos beszámoló elfogadása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyai Cseresznyeszem óvoda 2020. 

évi működésével, nevelési tevékenységével kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

Felelős. Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal. 

Igen. 6 fő. 
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Nem. 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

2. napirendi pont 

Tárgy: Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda működésével és nevelési 

munkavégzésével kapcsolatos 2010. évi munkaterve elfogadása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Csuhainé Bajzát Magdolna Óvodavezető elkészítette a 2020. 

év nevelési tevékenységével az óvoda működésével kapcsolatos beszámolót 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda óvodaveztetője által készített az óvoda 2021. év munkájával, 

nevelési tevékenységével kapcsolatos Munkatervet. Ezt a meghívóval eljuttattuk a képviselő-

testület részére. A beszámolót határozattal kell elfogadnia a testületnek. van-e az anyaggal 

kapcsolatosan bárkinek kérdése észrevétele. Amennyiben nincs, úgy kérem a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatosan határozni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2020. (X.21.) 

határozata 

Tárgy: A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2021. évi Munkaterve elfogadása. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szomolyai Cseresznyeszem óvoda 2021. 

évi munkatervét elfogadja. 

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. 

3. napirendi pont:  

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (X.22.) 

rendelete, az önkormányzat 6/2018. (XI.19.) rendelete módosításáról a szociális 

tüzelőanyag szétosztása szabályairól. 

Jurecska Györgyné polgármester: Mint ismeretes az önkormányzat 2020. évben is megnyerte a 

szociális tüzelőanyag beszerzésére irányuló pályázatot. A szociális tüzelőanyag szétosztását 

rendelet szabályozza, amelyet minden évben felülvizsgálunk. Most is felkértük az önkormányzat 
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szociális bizottságának tagjait, hogy véleményezzék a hatályban lévő, 6/2018 (XI.19.) rendeletet 

és tegyenek javaslatot a tüzelőanyag szétosztása szabályaira. A COVID19 helyzetre tekintettel a 

bizottságot tényleges ülésre nem hívtuk össze. Takács Norbert képviselő tett javaslatot a 

rendelettel kapcsolatosan.  

A rendelet 4.§ (2) bekezdése: „A kérelmeket tárgyév október 20. napjáig lehet a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szomolyai Kirendeltségéhez benyújtani.” 
 

Módosul az alábbiak szerint: (2) A kérelmeket tárgyév november 30. napjáig lehet a Szomolyai 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. 
 
A változás szükségessége a hivatal Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalból való kiválása 
miatt indokolt. 
 

Takács Norbert képviselő úr a rendelet 1. számú mellékletét dolgozta át, egyéb információkhoz 

jutás miatt. Ez a melléklet a lakosság által beadott kérelem sablonja. Az 1. számú melléklet a 

testülethez eljuttatott minta alapján módosul: Egyéb pontok tekintetében a rendelet 

változatlan marad. 

Van-e az elhangzottakhoz bárkinek hozzáfűznivalója, kiegészítése, egyéb véleménye. 

Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (X.22.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (X.22.) 

rendelete, az önkormányzat 6/2018. (XI.19.) rendelete módosításáról a szociális 

tüzelőanyag szétosztása szabályairól. 

(Rendelet részletes szövegét ld. mellékletek között.) 

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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4. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (X.22.) 

rendelete, az önkormányzat 5/2019 (V.29.) rendelete hatályon kívül 

helyezéséről, új rendelet elfogadásáról Szomolya Község Önkormányzata 

pénzben és természetben nyújtott, szociális természetű támogatásairól. 

Jurecska Györgyné polgármester: Több tapasztalat mutatta, hogy átdolgozásra szorul Szomolya 

Község Önkormányzata hatályban lévő, 5/2019. (V.29.) rendelete, az önkormányzat által 

biztosított szociális természetű pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatosan. 

Főként az e rendelet által biztosított temetési segély összege, valamint az első lakáshoz jutók 

támogatása feltételrendszere igényelt módosítást.  

A rendeletet véleményezésre megküldtük az önkormányzat szociális bizottsága részére. A 

COVID19 helyzetre tekintettel a bizottság tényleges ülését nem hívtuk össze. A rendelet 

módosításával kapcsolatosan Takács Norbert képviselő, és Vincze Dániel képviselő tett 

javaslatokat. 

Átadom a szót Kövecses Zsolt jegyzőnek. 

Kövecses Zsolt jegyző: javaslom, hogy a rendelet szövegében a módosítási javaslatokat 

pontonként nézzük át, a változtatásokat egyenként taglaljuk, de azokat szövegszerűen együtt 

fogadjuk el. Jogtechnikailag javaslom, hogy az 5/2019. (V.29.) rendeletet helyezzük hatályon 

kívül, és helyette fogadjuk el az átdolgozott rendeletet, mivel a változásokat több pontban 

kellene átvezetni. Ezt követően rendeletet egységes szerkezetben is fogadjuk el. (A testület 

tagjai a javaslattal szóban egyet értenek.) 

Tervezett kiegészítések, módosítások: 

1. Hivatalból módosul a 3. § (1) bekezdése: Szövegszerűen. Az e fejezetben szabályozott 

ellátások iránti kérelmet a (Mezőkövesdi helyett) Szomolyai Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz (továbbiakban Hivatal) kell benyújtani, amelyekhez formanyomtatvány áll 

rendelkezésre. A módosítás oka a hivatal 2020.01.01. napot követő változása. 

2. 7.§ (1) bekezdés módosul a alábbiak szerint: Szomolyán bejelentett lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen élő személyeknek, az általuk lakott lakás 
közüzemi díj költségeire havonta támogatást nyújt. 

 
Helyett: (1) Szomolyán bejelentett állandó lakcímmel rendelkező és 

életvitelszerűen élő személyeknek, az általuk lakott lakás közüzemi díj 
költségeire havonta támogatást nyújt. 

 
3. 7.§ (4) bekezdés módosul az alábbiak szerint:  

b) az érintett ingatlanban tulajdonos jogcím szerint lakik:  
ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy  
bb) az önkormányzati bérlakás bérlője, 
 
Helyett: az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:  
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b) az érintett ingatlanban tulajdonos jogcím szerint lakik:  
ba) az önkormányzati bérlakás bérlője, 

4. 7.§ (6) bekezdés módosul az alábbiak szerint: 
A közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 
b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati 
szerződést, 
c) ÉMÁSZ utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj 
támogatás utalását kéri, 

 
Helyett:  

 
A közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 
b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati 
szerződést, 
c) ÉMÁSZ utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj 
támogatás utalását kéri, 

d.) kommunális hulladék elszállítására vonatkozó szerződés másolatát és annak 
fizetése igazolása. 
e.) nyilatkozatot arról, hogy közteherrel és köztartozással nem rendelkezik. 
 
5. 15.§  (1) bekezdés módosul az alábbiak szerint: 
Szomolya Község Önkormányzata polgármestere, a szomolyai állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakosok részére közvetlen hozzátartozója halálesete esetén, 
amennyiben az elhunyt maga is szomolyai állandó lakcímű lakos, tartózkodási helyű, 
vagy életvitelszerűen Szomolyán tartózkodó személy volt, egyszeri 40.000. Ft 
összegű temetési segélyt állapít meg. 

 
Helyett: 

 
Szomolya Község Önkormányzata polgármestere, a szomolyai állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakosok részére közvetlen hozzátartozója halálesete esetén, 
amennyiben az elhunyt maga is szomolyai állandó lakcímű lakos, tartózkodási helyű, 
vagy életvitelszerűen Szomolyán tartózkodó személy volt, egyszeri 50.000. Ft 
összegű temetési segélyt állapít meg. 

 
6. 16.§ kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

(3) Nem támogatható, aki nem rendelkezik kommunális hulladék elszállítására 
vonatkozó szerződéssel és annak fizetése igazolásával. 

 
7. 17.§ kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

(4) Nem támogatható, aki nem rendelkezik kommunális hulladék elszállítására 
vonatkozó szerződéssel és annak fizetése igazolásával. 

 
8. 19.§ módosul az alábbiak szerint: 

 
(1) Települési első lakáshoz jutó támogatásra jogosult, az a 2019. január hónap 

első napjától, első tulajdonosként lakásához jutó, aki: 
a.) Korábban, legalább öt éven át Szomolya közigazgatási t területén 
életvitelszerűen, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett, és ő, 
valamint a vele közös háztartásban élők még nem töltötték be a 30. életévüket. 
b.) Lakását, 2019.01.01. napot követően birtokolja, és korábban ő és vele egy 
háztartásban élők, lakás megnevezésű ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeztek, 
valamint, 
c.) Szomolyán, a tulajdonába kerülő lakásban állandó bejelentett lakóhelyet létesít. 
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d.) Továbbá, vállalja, hogy Szomolyán a tulajdonába került lakásban legalább öt év 
időtartamban, életvitelszerűen él, és legalább öt évig állandó lakóhelyet nem 
változtat. 

e.)  Korábban, legalább egy év, azaz 365 nap, bejelentett, igazolható 
munkaviszonnyal rendelkezik. 

 
(2) Az első lakáshoz jutási támogatáshoz benyújtandó kérelemnek tartalmaznia 

kell: 
 

a. Jelen rendelet mellékletét képező adatlapot, hiánytalanul kitöltve. 
b. Nyilatkozatot az egy háztartásban élők személyi adatairól. 
c. Az egy háztarásban élők, munkaviszony igazolásait jövedelemigazolásait. 
d. Nyilatkozni kell, hogy más önkormányzattól ilyen tartalmú támogatást nem kapnak. 
e. Csatolniuk kell a lakás, vagy építési telekvásárlással kapcsolatos 

szerződést/előszerződést 
 

(3) Az első lakáshoz jutók támogatása csak akkor folyósítható, ha a kérelmező a 
vételár a támogatással csökkentett teljes összegét már megfizették. 
Amennyiben a lakásvásárlás részletfizetéssel történik a támogatást a fennálló 
tartozás csökkentésére kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés 
jogosultja részére folyósítja az önkormányzat. 

 
(5)Az első, lakáshoz jutási támogatás összege egységesen 400.000. Ft, vissza nem térítendő 
támogatás, amely átutalással kerül kifizetésre a kérelmet jóváhagyó, jogerőssé vált határozat 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, a kérelmező által megjelölt bankszámlaszámra. Az 
első lakáshoz jutási támogatás háztartásonként csak egy fő részére folyósítható, és egy 
alkalommal vehető igénybe. 
 
(6)Nem tekinthető lakásnak: 
 

a.) Olyan ingatlan, amelyben a kérelmező tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50%-
ot. 

b.)  Olyan ingatlan, amelyben a tulajdon haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, és a jog 
jogosultja ténylegesen a lakásban lakik. 

c.) bérelt lakás. 
 
(7)A támogatás lakásépítéshez is igényelhető, építési telekvásárlás céljaira. 
 
(8) A jogosult vállalja, hogy a kapott támogatást ingatlan tulajdonjog szerzésére, vagy a 
megszerzett ingatlan lakhatóvá tételére fordítja, a tulajdonjog megszerzését követő 5 hónapon 
belül.  
 
(9)A lakhatáshoz jutási támogatás felhasználásával el kell számolni, legkésőbb, a folyósítástól 
számított 6 hónapon belül, az ingatlan, földhivatal által kiállított tulajdoni lapja bemutatásával/a 
felhasználással kapcsolatos számlák bemutatásával.  
 
(10) A Polgármester méltányossági okokat figyelembe véve, (egyedi élethelyzet, szükség) 
200.000. Ft összegig egyedileg is megállapíthat első lakáshoz jutási támogatást.  
 
(11)  A támogatásból kizárt az, aki lakóhely létesítési/integrációs pályázat során korábban már 
lakóingatlanhoz jutott, és annak tulajdonjogához saját hibájából (nagy összegű adóság 
felhalmozása, lakás lakhatatlanná tétele) nem jutott hozzá.  
 
Helyett: 
 



13 

 

(1) Települési első lakáshoz jutó támogatásra jogosult, az a 2019. január hónap első napjától, 
első tulajdonosként lakásához jutó, aki: 
 

a.) ő, valamint a vele közös háztartásban élők még nem töltötték be a 40. életévüket. 
b.)  Lakását, 2019.01.01. napot követően birtokolja, és korábban ő és vele egy 

háztartásban élők, lakás megnevezésű ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeztek, 
valamint, 

c.) Szomolyán, a tulajdonába kerülő lakásban állandó bejelentett lakóhelyet létesít. 
d.) Továbbá, vállalja, hogy Szomolyán a tulajdonába került lakásban legalább öt év 

időtartamban, életvitelszerűen él, és legalább tíz évig állandó lakóhelyet nem 
változtat. 

e.)  Korábban, legalább 900 nap, bejelentett, folyamatos, igazolható munkaviszonnyal 
rendelkezik az igénylő és párja. Ha egyedül álló, akkor csak az igénylő rendelkezzen 
900 nappal 

 
(1) Az első lakáshoz jutási támogatáshoz benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 
a. Jelen rendelet mellékletét képező adatlapot, hiánytalanul kitöltve. 
b. Nyilatkozatot az egy háztartásban élők személyi adatairól. 
c. Az egy háztarásban élők, munkaviszony igazolásait jövedelemigazolásait. 
d. Nyilatkozni kell, hogy más önkormányzattól ilyen tartalmú támogatást nem kapnak. 
e. Csatolniuk kell a lakás, vagy építési telekvásárlással kapcsolatos 

szerződést/előszerződést, meglévő lakás esetén tulajdoni lap másolat (e-hiteles) 
f. közteher és köztartozás mentesség igazolása 
g. amennyiben már megszerzett tulajdon, csatolni kell a kommunális hulladék elszállítására 

vonatkozó szerződést és aktuális díj teljesítésének igazolását 
h. erkölcsi bizonyítvány (Ez nem kérhető, esetlegesen felesleges költséget is okoz, ha nem 

ügyfélkapun kéred, akkor nem ingyenes. nem lehet kizárni senkit elv itt is valós.) 
 

(2) Az első lakáshoz jutók támogatása csak akkor folyósítható, ha a kérelmező a vételár a 
támogatással csökkentett teljes összegét már megfizették. Amennyiben a 
lakásvásárlás részletfizetéssel történik a támogatást a fennálló tartozás csökkentésére 
kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés jogosultja részére folyósítja az 
önkormányzat. 

 
(3) Az első, lakáshoz jutási támogatás összege egységesen 400.000. Ft, vissza nem 

térítendő támogatás, amely átutalással kerül kifizetésre a kérelmet jóváhagyó, jogerőssé 
vált határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, a kérelmező által megjelölt 
bankszámlaszámra. Az első lakáshoz jutási támogatás háztartásonként csak egy fő 
részére folyósítható, és egy alkalommal vehető igénybe. 

 
(4) Nem tekinthető lakásnak: 

 
a.) Olyan ingatlan, amelyben a kérelmező tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50%-

ot. 
b.)  Olyan ingatlan, amelyben a tulajdon haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, és a jog 

jogosultja ténylegesen a lakásban lakik. 
c.) bérelt lakás. 

 
(5) A támogatás lakásépítéshez is igényelhető, építési telekvásárlás céljaira. 

 
(6) A jogosult vállalja, hogy a kapott támogatást ingatlan tulajdonjog szerzésére, vagy a 

megszerzett ingatlan lakhatóvá tételére fordítja, a tulajdonjog megszerzését követő 5 
hónapon belül.  
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(7) A lakhatáshoz jutási támogatás felhasználásával el kell számolni, legkésőbb, a 
folyósítástól számított 6 hónapon belül, az ingatlan, földhivatal által kiállított tulajdoni 
lapja bemutatásával/a felhasználással kapcsolatos számlák bemutatásával.  

 
(8) A Polgármester méltányossági okokat figyelembe véve, (egyedi élethelyzet, szükség) 

200.000. Ft összegig egyedileg is megállapíthat első lakáshoz jutási támogatást.  
 

(9) A támogatásból kizárt az, aki lakóhely létesítési/integrációs pályázat során korábban 
már lakóingatlanhoz jutott, és annak tulajdonjogához saját hibájából (nagy összegű 
adóság felhalmozása, lakás lakhatatlanná tétele) nem jutott hozzá.  

 
Egyéb módosítási javaslat nem volt. Láthatóan a bizottság nagy hangsúlyt fektet a 
településtisztaságra, amit indokoltnak tartok, mivel most már több alkalommal az illegálisan 
elhelyezett hulladékokkal kapcsolatosan az önkormányzatnak kellett beavatkoznia. Ez rendkívül 
sokba kerül. Egyébként pedig a szolgáltatás bárki részére rendelkezésre áll, még úgy is, hogy 
műanyagzsákokat adunk, amit a szolgáltató ingyen szállít el. Itt csupán az lenne a feltétel, hogy 
a szemnetet szelektíven kellene gyűjteni és tárolni, de sokan még erre sem hajlandóak.  
 
Jurecska Györgyné polgármester: Amennyiben senkinek nincs, kiegészíteni valója előbb 
szavazzunk határozattal az alábbi kiegészítésekről. 
Aki tehát egyet ért Szomolya Község Önkormányzata 5/2019. (V.29.) rendelete előbb felvázolt 
módosítási javaslataival kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2020. (X.21.) 
határozata 

 
Tárgy. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozata az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeli 
támogatások biztosításáról szóló 5/2019 (V.29.) rendelet szövegszerű 
módosításairól, kiegészítéseiről. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért az önkormányzat 5/2019. 
(V.29.) rendelete szövegszerű módosításainak szükségszerűségével, Úgy határoz, hogy a 
módosítások kerüljenek bele a rendeletbe. 
 
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő az alábbi szavazati arányokkal: 
Igen: 6 fő. 
Nem. 0 fő. 
Tartózkodás. a fő. 
 
Jurecska Györgyné polgármester: Köszönöm, most pedig kérem, a rendeltet elfogadni 
szíveskedjetek, aki egyetért a rendelet szövegével a módosításokkal javított egységes 
szerkezetben kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete11/2020. (X.22.) 
rendelete 

 
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020. 
(X.22.) rendelete a önkormányzat korábbi 5/2019. (V.19) az 
önkormányzat által biztosított szociális természetű, pénzbeli és 
természetbeli ellátásokról szóló rendelete hatályon kívül helyezéséről, 
új rendelet elfogadásáról. 



15 

 

 
(A rendelet részletes szövegét ld. mellékletek között) 
 
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott: 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 
 
Igen: 6 fő. 
Nem. 0 fő. 
Tartózkodás. 0 fő. 

 

5. napirendi pont 
 

Tárgy: Fizetési meghagyás érvényesítése 2014.-2019. önkormányzati 
ciklus Polgármesterével szemben, az időszak során jogalap nélkül 
felvett jutalom visszafizettetése tárgyában. 
 
Jurecska Györgyné polgármester: Mint ismeretes 2014-2019. év polgármestere jogalap 
nélkül vett fel negyedévenként jutalmakat Szomolya Község Önkormányzatától. 
Egyeztettünk ügyvédi irodával, Miskolcon. Az ügyvéd véleménye szerint ezen 
negyedéves jutalmaknak nem volt jogalapja azok visszafizettetése érvényesíthető. 
Ezeket az összegeket a polgármester úgy vette fel, hogy arról a Képviselő-testület nem 
döntött. Az utalványrendeleteket i a polgármester magának írta alá. Mivel a 
gazdálkodási rendszerben amúgy is hiány van, így szerintem nagyon fontos, hogy ez a 
jogalap nélkül felvett pénz visszakerüljön a gazdálkodási rendszerbe. A volt 
polgármester korábban már Szomolya Község Önkormányzatától is, a megbízott 
Demeter ügyvédi irodától is kapott felszólítást a visszafizetésre. Ezekre a felszólításokra 
nem reagált, sem szóban, sem írásban, sem a visszafizetést nem kezdte meg. Az 
ügyvéd úr azt kéri, szülessen képviselő-testületi határozat a visszafizettetés/fizetési 
meghagyás érvényesíthetőségére. Kinek mi a véleménye erről? 
 
Takács Norbert képviselő: Csak kérdezném, hogy ha esetleg nem sikerül a 
visszafizettetés, vagy ha bírósághoz kerül az ügy, nem fordulhat-e elő, hogy a jelenlegi 
képviselő-testület kerül kényelmetlen helyzetbe. 
 
Jurecska Györgyné polgármester: Az ügyvéd úr szerint nem volt jogalap, a fizetési 
meghagyás érvényesíthető. 
 
Takács Norbert képviselő: A másik kérdésem, mennyivel fogunk tartozni az ügyvédi 
irodának ezért a munkáért. 
 
Jurecska Györgyné polgármester: Egyelőre nem kért ezért az ügyvédi iroda, fizetést. 
 
Aki tehát egyet ért a fizetési meghagyás érvényesítésével, az ügyvédi iroda eljárásra 
való felhatalmazásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete 54/2020. (X.21.) 
határozata 

 

Tárgy: Fizetési meghagyás érvényesítése Szomolya Község 
Önkormányzata 2014-2019. polgármesterével szemben, jogalap nélkül 
felvett jutalom visszafizettetése tárgyában. 
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Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határoz, hogy az 
önkormányzat 2014-2019 volt polgármesterével szemben fizetési meghagyással él, 
bruttó 2.256.000. Ft jogalap nélkül felevett jutalom visszafizettetése tárgyában. A 
fizetési meghagyás érvényesítésével kapcsolatosan megbízást és felhatalmazást ad a 
Demeter Ügyvédi iroda (Miskolc) részére. 
 
Határidő. azonnal. 
Felelős: Polgármester 
 
A megválasztott 7 fő képviselő közül szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal. 
Igen: 5 fő. 
Nem: 0 fő. 
Tartózkodás: 1 fő. 
 
 

6. napirendi pont: 
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2020.(X.-21.) 
határozata „Tisztítsuk meg az Országot” pályázati programon való részvételről. 
 
Jurecska Györgyné polgármester: A Belügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé. 
„Tisztítsuk meg az Országot” címmel, önkormányzati tulajdonú területrészeken 
illegálisan elhelyezett hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatosan. Az 1000-
5000 fő lakosú települések számára ennek felső összege: 3.000.000. Ft. Mivel 
Szomolya sajnos érintett ezekben a helyekben, így javaslom, hogy nyújtsuk be rá 
pályázatot. 
Ha egyéb javaslata, véleménye nincs, senkinek kérem, kézfelemeléssel szavazni 
szíveskedjetek. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2020. (X.21.) 
határozata 

 

Tárgy: „Tisztítsuk meg az országot” című pályázaton való részvétel. 
 
Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be,a „Tisztítsuk 
meg az Országot” címen megjelent kiírásra. A pályázattal kapcsolatos dokumentáció 
elkészítésével megbízza a polgármestert. 
 
 
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. 
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7. napirendi pont 
 

Tárgy: Egyebek 
 
Jurecska Györgyné polgármester: Mivel a COVID19 járványhelyzettel kapcsolatos 
intézkedések napról-napra fontosabbak, így a 2020. évi közmeghallgatással várunk. 
jelenleg nem lehet tudni erre lesz-e lehetőség. Így a 2020.10. 23.-i nemzeti Ünnepi 
megemlékezés is csak koszorúzással kerül megtartásra.  
 
Tájékoztatom, a testületet, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Busa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze a jövőben nem 
számolható el a szociális normatíva terhére. Azt az önkormányzatnak önerőből kellene 
biztosítani. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, a sajátos bevételek 
(gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) átmeneti hiányára, íg úgy vélem az 
önkormányzat ezen a pályázaton ne vegyen részt. A felsőoktatásban résztvevők részre 
2021. évben egyéb, esetlegesen a szociális normatíva terhére biztosítható támogatási 
rendszert ki fogunk dolgozni. Kérem, erről határozatot hozni szíveskedjetek. Aki tehát 
egyet ért avval, hogy 2021. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 
rendszerben ne vegyünk részt, és helyette 2021 évre dolgozzunk ki, egy a szociális 
normatívából kifizethető ösztöndíj támogatási rendszert kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2020. (X.21.) 
határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatási 
rendszerben való részvétel elutasítása 2021. évben. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. évben 
az Emberi erőforrások Minisztériuma által kiírt, Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjrendszer pályázaton nem vesz részt. Egyben felkéri az önkormányzat 
polgármesterét, hogy 2021. évre dolgozzon ki olyan támogatási rendszert a 
felsőoktatásban résztvevők részére, ami támogatható a szociális normatíva terhére. 
 
Felelős. Polgármester. 
 
Határidő: Azonnal:  
 
7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal. 
 
Igen: 6 fő. 
 
Nem. 0 fő. 
 
Tartózkodás. 1 fő. 
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Egyéb észrevétel javaslat hiányában az ülés 19.40-kor bezárásra került. 
 
 

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

 Jurecska Györgyné      Kövecses Zsolt 

 Polgármester       Jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

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

Dr. Molnár István képviselő    Vincze Dániel képviselő 

 

Jegyzőkönyv: ………………………………………….. 

  Kövecses Zsolt 

 


