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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/763-5/2021 

Üi: Kövecses Zsolt 

Jegyzőkönyve 

Rendeletek:  

- 

Határozatok: 

17/2021.(X.26.) napirend hitelesítők 

6/2021. (X.27.) rendelet Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.09.) rendelet módosítása. 

18/2021. (X.26.) 2021. évi közmeghallgatás időpontja, tartalmáról szóló döntés. 

19/2021. (X.26.) szociális tüzelőanyag beszerzésével és szétosztása szabályairól szóló rendelet 

felülvizsgálata.  

20/2021. rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos pályázat benyújtásáról testület 

határozata. 

21/2021 Tóth István önkormányzati tulajdonú ingatlan adás-vétele ügyében döntés. 

22-23/2021 Pintér Mikós önkormányzati tulajdonú terület adás-vétele tárgyában döntés. 

24/2021.határozat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról. 

25/2021 határozat likvid hitel felvételéről 2022. évre vonatkozóan  

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu
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Jelenléti ív: 1 db 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.10.26. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2021.10.26. 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. Dr. Fekete Orsolya mb. aljegyző 

3. Kövecses Zsolt mb. jegyző 

4. 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 

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, 6 fő. Vicze 

Dániel képviselő korábban jelezte távollétét. Az ülés jegyzőkönyve vezetésére felkérem, 

Kövecses Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv 

hitelesítőként javaslom, Takács Norbert és Dr. Molnár István képviselőket. Kérdezem, hogy 

vállalják-e a felkért képviselők a hitelesítést. 
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Takács Norbert képviselő: Igen. 

Dr. Molnár István képviselő: Igen. 

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

Javasolt napirendi pontok: 

1. Szomolya Község Önkormányzata TOP 2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosító számú, 

Csapadékvíz vízrendezés 2. ütem pályázat, közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 

iratcsomag tartalma elfogadása, valamint bíráló bizottsági tag megválasztása. 

2. Szomolya község Önkjormányzata2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.09.) 

rendelet módosítása.  

3. 2021. évi közmeghallgatás időpontjáról, tartalmáról szóló döntés. 

4. Szociális tűzifa szétosztásával kapcsolatos rendelet felülvizsgálata. 

5. Rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló döntés. 

6. Tóth István ingatlan adás-vételi szándékával kapcsolatos döntés felülvizsgálata. 

7. Pintér Miklós ingatlanok adás-vételi szándékával kapcsolatos döntés. 

8. Önkormányzat által benyújtandó vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati 

támogatással kapcsolatos pályázat benyújtásáról döntés. 

9. Számlavezető pénzintézettől 2022. évre vonatkozó likvid hitel felvételével kapcsolatos 

döntés. 

10. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2020. (X.26.) 

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. 

 

 

 

1. napirendi pont. 
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Tárgy:  Szomolya Község Önkormányzata TOP 2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosító számú, 

Csapadékvíz vízrendezés 2. ütem pályázat, közbeszerzési eljárásával kapcsolatos iratcsomag 

tartalma elfogadása, valamint bíráló bizottsági tagok megválasztása.  

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata pályázatot nyert, TOP.2.1.3-

16-BO1-2019-00063 azonosító számú, Csapadékvíz rendezés 2. ütem című, pályázaton. A 

beruházás megvalósítása a törvény erejénél fogva, a támogatás volumene miatt nyílt 

közbeszerzési eljárást vonz maga után. A közbeszerzés lebonyolítására szakértőt vonunk be, Az 

ezzel kapcsolatos költségeket a pályázat támogatja. A közbeszerzés dokumentációját az 

önkormányzat Képviselő-testülete kézhez kapta az ülés meghívójával. Annak részét képezi, a 

felelősségi rend, az ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok 

elfogadása. Valamint ki kell jelölni a szakértelemmel rendelkező, felkérendő bíráló bizottsági 

tagokat. javaslom, közbeszerzési szakértőként Dr. Demeter Istvánt, jopgi szakértőként Dr. 

Fekete Orsolyát, pénzügyi szakértőként. Tóth Gyuláné könyvelőt, valamint a beszerzés tárgyával 

kapcsolatos szakértőként Mihnyóczki Nándort kijelölni. 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel kérem a kérdésben dönteni szíveskedjetek 

kézfelemeléssel. 

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete 17/2021.(X.26.) 

határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata TOP 2.1.3-16-BO1-2019-00063 

azonosító számú, Csapadékvíz vízrendezés 2. ütem pályázat, közbeszerzési 

eljárásával kapcsolatos iratcsomag tartalma elfogadása, valamint bíráló 

bizottsági tagság megválasztása.  

Szomolya Község Önkormányzat úgy határoz, hogy a TOP.2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosítási 

számú, Csapadékvíz vízrendezés 2. ütem pályázat megvalósítása tárgyában nyílt közbeszerzési 

eljárást folytat le.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos felelőségi rend tartalmát elfogadja. 

Az ajánlattételi felhívás dokumentációját, valamint az eljárás egyéb dokumentumait elfogadja. 

A bíráló bizottság szakértelemmel rendelkező tagjai közé: 

Dr. Demeter István közbeszerzés 

Dr. Fekete Orsolya jog 

Tóth Gyuláné pénzügy 

Mihnyóczki Nándor vízügyi szakértő 

személyeket megválasztja. 
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Felelős. Polgármester 

Határidő: azonnal. 

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

Igen. 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 6 fő. 

(Közbeszerzés dokumentációját a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

2. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II.09.) rendelet módosítása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Nem tervezett bevételek miatt Szomolya Község 

Önkormányzata 1/2021. (II.09.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésével 

kapcsolatosan módodul. Itt elsősorban pályázati támogatások átutalásával kapcsolatosan, 

rendkívüli önkormányzati támogatással kapcsolatosan kapott bevételekről van szó. A rendelet 

anyagát a Képviselő-testület kézhez kapta. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem, a 

rendeletet kézfelemeléssel elfogadni szíveskedjetek. 

(Rendelet részletes tartalmát, valamint mellékletét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001 (X.27.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 1/2021. (II.9.) rendelete módosításáról. 

Szomolya Község Önkormányzata a rendelet módosítását elfogadta az alábbi szavazati 

arányokkal: 

7 fő megválasztott képviselőből szavazott 6 fő 

Igen: 6 fő 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

 

 

3. napirendi pont. 
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Tárgy: 2021. évi közmeghallgatás időpontjáról, tartalmáról szóló döntés. 

Jurecska Györgyné polgármester: A COVID vészhelyzettel kapcsolatos jelenlegi intézkedések 

lehetővé teszik közmeghallgatás tartását. Remélhetőleg ez így is marad. Fontolóra kell venni, 

hogy a közmeghallgatás 2021. évben védettségi igazolvánnyal vehető személyesen igénybe, 

vagy a maszk viselése kötelező lesz. Közmeghallgatás általam javasolt időpontja. 2021. 11. 26. 

(péntek) 17.00 óra.  

Asztalos Imre képviselő: Javaslom, hogy a 2021. évi közmeghallgatáson a Szomolyai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület elnökei kapjanak meghívást, és kérjük fel őket 

beszámolóra, tapasztalataik alapján a végzett munkáról.  

Jurecska Györgyné polgármester: Ha más egyéb javaslata senkinek nincs, úgy kérem a 

közmeghallgatás időpontjáról és tartalmáról kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2021. (X.26.) 

határozata 

Tárgy: 2021. évi Közmeghallgatás időpontja. tartalma. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi 

Közmeghallgatás időpontja 2021. 11.26 (péntek) 17.00 óra legyen. 

Tartalma:  

- Polgármester beszámolója a 2021. évi munkavégzésről. 

- Szomolyai Polgárőrség estelegesen rendőrség beszámolója munkájukkal kapcsolatos 

2021. évi tapasztalataikról. 

- Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2021. évi működésükkel 

kapcsolatosan. 

- lakossági kérdések, észrevételek. 

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. 

 

4. napirendi pont. 
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Tárgy: Szociális tüzelőanyag szétosztása szabályairól szóló rendelet 

felülvizsgálata. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzat támogatást nyert 2021. 

évben szociális tüzelőanyag beszerzésére. 241 m3 mértékben. A tüzelőanyag jelenleg már 

rendelkezésre áll. Szükséges dönteni arról, hogy a tüzelőanyag szétosztása ügyében milyen 

szabályokat alkalmazunk. Jelenleg erre vonatkozóan az önkormányzat a 10/2020. (X.22.) 

rendeletében foglaltak az irányadóak. 

Kövecses Zsolt jegyző: Javaslom a rendelet hatályban tartását. Mivel az már átesett 

törvényességi ellenőrzésen.  

Takács Norbert képviselő: 2020. évben a rendelet kellőképpen átnézésre került, magam is 

javaslom, hogy a 2020. évi rendeletet tartsuk hatályban. 

Jurecska Györgyné polgármester: Van-e valakinek egyéb véleménye, javaslata. Amennyiben 

nincs, úgy kérem kézfelemeléssel szavazzunk. Aki egyet ért avval, hogy 2021. évben a 10/2020. 

(X.22.) rendelet által megfogalmazott szabályokat alkalmazzuk a szociális célú tüzelőanyag 

beszerzésekor, kérem, emelje fel a kezét. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2021. (X.26.) 

határozata 

Tárgy: 2021. évi szociális célú tüzelőanyag beszerzésére irányuló 10/2020 (X.22.) 

rendelet hatályban tartása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi szociális 

tüzelőanyag szétosztása szabályaira vonatkozóan hatályban tartja a 10/2020. (X.22.) rendeletét. 

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. 

 

 

 

5. napirendi pont. 
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Tárgy: Határozat a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos pályázaton való 

részvételéről. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatott, hogy a Lechner Tudásközpont 

koordinálásában 5000 fő alatti települések vonatkozásában lehetőség nyílik a 

településrendezési tervek felülvizsgálatára pályázati forrásból. Mivel az eltelt időszakban több 

alkalommal felmerült a rendezési terv módosításának szükségessége, így javaslom, a pályázaton 

vegyen részt önkormányzatunk. Kérem, a pályázati szándékot határozatban erősítsük meg.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2021. (X.26.) 

határozata 

Tárgy: Lechner Tudásközpont által kiírt települési rendezési terv 

felülvizsgálatára kiírt pályázaton való részvétel. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot 

nyújt be a Lechner Tudásközpont által kiírt, településrendezési tervek felülvizsgálatának 

elkészítésére vonatkozó kiíráson belül.  

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. 

6. napirendi pont. 

Tárgy: Tóth István által 1/1 arányú önkormányzati tulajdon megvásárlására 

irányuló szándéka elbírálása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Tóth István a Kohári pincészet Igazgatója adás-vételi 

szándékát fejezte ki az 161 arányú, önkormányzati tulajdonú, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

kormányhivatal mezőkövesdi Járási Földhivatala által nyilvántartott, szomolyai 459. hr. számú 

ingatlanra vonatkozóan. A lakóház, udvar megnevezésű ingatlan természetben Zrínyi út 52. 

szám alatt található. A rajta álló ingatlan romos, 2712 m2 alapterületű. Az ingatlant több 

képviselő társammal magam is megtekintettem, hosszabb egyeztetést követően kölcsönösen 

500.000. Ft vételárban egyeztünk meg.  
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Daragó László képviselő. Ezúton, mégegyszer kifejezem, hogy nem támogatom az 

önkormányzat képviselő-testülete azon szándékát, hogy az ingatlan eladásra kerüljön. Azt a 

későbbiekben az önkormányzat egyéb, idegenforgalmi célokra is használhatná. 

Egyéb észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem az adás-vételről határozatban 

döntsünk.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2021. (X.26.) 

határozata 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, 459. hr. számú lakóház, udvar megnevezésű 

ingatlan eladása. 

Szomolya Község Önkormányzata Tóth István számára eladja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartáséban álló, 459 hr. számú, 

természetben Szomolya, Zrínyi út 52. szám alatt található, szomolyai lakóház, udvar 

megnevezésű, forgalomképes ingatlanát eladja, a kölcsönösen kialkudott 500.000. Ft vételárért. 

Az adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

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

Igen: 5 fő. 

Nem: 1 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

7. napirendi pont. 

Tárgy: Pintér Miklós kérésére 1/1 arányú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

adás-vétele. 

Jurecska Györgyné polgármester: Pintér Miklós kérelemmel fordult több, önkormányzati 

tulajdonú ingatlan megvásárlása tárgyában, egyébként 1/1 arányú, önkormányzati tulajdonban 

álló ingatlan megvásárlása ügyében. Kéri a szomolyai 846/9., 846/8., 517, hr. számú, 591 hr. 

számú ingatlanok megvásárlását. 

A magam részéről javaslom, hogy a 846/9, 846/8. hr. számú ingatlanokat adja el az 

önkormányzat. Ezek egyébként is jelenleg üres építési ingatlanok. Az önkormányzat régebben, 

kifejezetten értékesítési célokra szánta őket. A másik két ingatlan a temető mellett található, a 

kerítéssel határosak. Eladásukat sem elhelyezkedésük, sem méretük miatt nem javasolt 

részemről. 
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Asztalos Imre képviselő: A temetőben és térségében az önkormányzat a közeljövőben 

pályázatot bonyolít le. Esetleges telekeladás ott a pályázat megvalósíthatóságát 

veszélyeztetheti. 

Jurecska Györgyné polgármester: Aki tehát egyet ért avval, hogy a 846/9, hr. számú, és a 846/8. 

hr. számú ingatlanok eladásra kerüljenek Pintét Miklós részére, kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 22/2021. (X.26.) 

határozata 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú telek eladása Pintér Miklós részére. 

Szomolya Község önkormányzat eladja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal 

mezőkövesdi Járási földhivatala nyilvántartásában lévő, szomolyai 846/9 hr. számú, valamint 

846/8 hr. számú, építési övezetben lévő ingatlanát egyenként 1000. Ft/m2 áron. Az adás-vételi 

szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő. Azonnal. 

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

arányokkal: 

Igen: 6 fő. 

Nem. 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

Továbbá, aki kérem arra szavazni, hogy Pintér Miklós részére a szomolyai 517, 591 hr. számú 

ingatlan eladásra kerülhessen-e. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2021. (X.26.) 

határozata. 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú területek eladása Pintér Miklós részére. 

Szomolya Község Önkormányzata Pintér Miklós úr számára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában lévő, 1/1 arányú 

önkormányzati tulajdonban álló, 517. hr. számú, valamint 591. hr. számú ingatlanok 

adásvételével kapcsolatosan az eladást elutasítja. Az ügyfél a döntésről való tájékoztatására 

felhatalmazza a polgármestert. 

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. 

8. napirendi pont. 

Tárgy: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatással 

kapcsolatosan. 

Jurecska Györgyné Polgármester: utófinanszírozott pályázatok miatt 2021. évben is szükséges 

rendkívüli Önkormányzati támogatás benyújtása, immár a 2. ütemben. A pályázatot, vissza nem 

térítendő rendkívüli önkormányzati támogatás tárgyában, 1.636.560. Ft összegben kívánjuk 

benyújtani: a pályázat benyújtásához szükséges a képviselő-testület hozzájárulása. Kérem, 

határozatban, a pályázati szándékot megerősíteni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 24/20201. (X.26.) 

határozata 

Tárgy. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be, 

rendkívüli, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás tárgyában a Belügyminisztériumhoz, 

1.636.560. Ft összegben.  

Felellős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő, az alább szavazati arányokkal: 

Igen. 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

9. napirendi pont. 

Tárgy: Likvid hitel igénybevétele 2022. évre vonatkozóan számlavezető 

pénzintézettől. 

Jurecska Györgyné polgármester: A tavalyi évben igénybevett jelzáloghitel lejárt. A 2021. évi 

pályázatokból adódó kötelezettségeink indokolják, hogy a volt likvidhitelünket fenntartsuk, hiszen a 

legtöbb pályázat utófinanszírozás alá esik, amire az önkormányzatnak nincs pénze, a normatív 

támogatásokból. A likvidhitel természete az, hogy azt 1 év időtartam alatt vissza kell fizetni. 

Az önkormányzatok likvidhitel felvétele egyéb törvényi feltételeivel kapcsolatosan A szót átadom, 

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezetőnek.  
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Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: A 2011. évi CXCIV. törvény, alapján, amely Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szól a jogszabály. 

10. § (1) alapján az önkormányzat, adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott 

kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A 2. bekezdés alapján: a 

Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: 

 a) A magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat 

önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalásra. 

 b) Az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs 

hitelre, 

 c) A likvid hitelre vonatkozó, valamint 

 d) A Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi 

önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot 

meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása 

tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek 

értékét egybe kell számítani. A 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50%-át. 

Ezen alapelvek alapján, az önkormányzati likvidhitel felvételére van lehetőség. 

Jurecska Györgyné polgármester: A likvidhitel tervezett összege 15.000.000. Ft. Ez az összeg megfelel az 

önkormányzat 2021. évi saját tervezett bevételei 50% alatti mértéknek.  

Van-e az üggyel kapcsolatosan bárkinek kérdése, hozzátennivalója. Amennyiben nincs, úgy, kérem 

kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek. Aki egyet ért Szomolya Község Önkormányzata által 2022. évre 

likvidhitel felvétellel kérem, emelje fel a kezét. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2021. (X.26.) 

önkormányzati határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat 2022. évi likvidhitel felvétele. 

Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy 2018. évben 2018. év végéig 

visszafizetendő likvidhitelt vesz fel, a számlavezető Korona Takarékszövetkezettől, 15.000.000. 

Ft értékben. A likvidhitel felvétellel kapcsolatos eljárásra, a szerződéskötésre felhatalmazza az 

önkormányzat polgármesterét.  

Felelős: Polgármester. 

Határidő. Azonnal. 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete a megválasztott 7 főből szavazott 6 fő az 

alábbi szavazati arányokkal:  

 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

Egyéb észrevétel, javaslat hiányában 19.30-kor az ülés lezárásra került. 

 

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

 Jurecska Györgyné     Kövecses Zsolt 

 Polgármester      Jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

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

 Takács Norbert      dr. Molnár István 

 Képviselő       Képviselő 

 

 

Jegyzőkönyv vezető:………………………………….. Kövecses Zsolt jkv. 


