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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/76/2022 

Üi: Kövecses Zsolt 

Jegyzőkönyve 

Rendeletek:  

Határozatok: 

1/2022.(I.04.) napirend hitelesítők 

2/2022. (I.04.) TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosítási számú csapadékvíz elvezetés 

projekttel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos kivitelező kiválasztása.  

3/2022. (I.04.) TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítási számú Miskolc-Harsány-Bogács-

Szomolya-Eger, kerékpárosbarát fejlesztés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos felelősségi 

rend elfogadása, valamint delegálás bíráló bizottság tagjai közé. 

4/2022. (I.04.) Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi Munkaterve elfogadása.  

5/2022. (I.04.) Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése megállapítása. 

6/2022. (I.04.) Önkormányzati fejlesztése 2022 Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való 

részvétel.   

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu


2 

 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.01.04. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2022.01.04. nap 17.00 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 

6. Vincze Dániel önkormányzati 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. Asztalos 

Imre képviselő korábban jelezte távollétét. 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: 

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 1/2022. (I.04.) határozata 

Tárgyalandó napirendi pontok: 

2/2022. (I.06.) TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosítási számú csapadékvíz elvezetés 

projekttel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos kivitelező kiválasztása.  

3/2022. (I.06.) TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítási számú Miskolc-Harsány-Bogács-

Szomolya-Eger, kerékpárosbarát fejlesztés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos felelősségi 

rend elfogadása, valamint delegálás bíráló bizottság tagjai közé. 

4/2022. (I.06.) Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi Munkaterve elfogadása. 

5/2022. (I.06.) Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása.  

6/2022. (I.06.) Önkormányzati fejlesztések 2022 Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való 

részvétel.   

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. 

Tárgy: 2/2022. (I.04.) TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosítási számú 

csapadékvíz elvezetés projekttel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos kivitelező kiválasztása.  

Jurecska Györgyné Polgármester: A TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063 csapadékvíz elvezetése 

Szomolyán pályázattal kapcsolatosan Szomolya Község Önkormányzata nyílt közbeszerzési 

eljárást hirdetett. A pályázattal kapcsolatosan 9 pályázat érkezett. A bíráló bizottság 

közbeszerzési szakértője, a beérkezet pályázatokkal kapcsolatosan hiánypótlással élt. Amely 

során egy, a legkedvezőbb árajánlatot adó, TBK-Építő Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc 
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utca 10/A fsz. 1. kiesett, mivel a hiánypótlást nem teljesítette. A második legkedvezőbb 

árajánlatot adó a Fortrans 2000. Kft volt (3526 Miskolc, Szeles utca 46.) A fedezeti összeg: 

48.109.284. Ft volt. Ehhez képest, a Fortrans legalacsonyabb árajánlata, 50.752.935. Ft. Az 

árajánlatot adó árajánlata érvényes. A különbözeti összeget az önkormányzat vagy saját 2022. 

évi költségvetése terhére állja, vagy a későbbiekben kiegészítő finanszírozásért fordul a pályázat 

kiírójához. javaslom, hogy a bíráló bizottság javaslata alapján, az önkormányzat képviselő-

testülete hirdesse ki a Fortrans 2000. Kft-t a pályázat kivitelezője nyerteseként. 

A szavazás névszerinti. Abc sorrendjében olvasom a jelenlévő képviselők nevét: 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2022. (I.04.) határozata 

Tárgy: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063 azonosítási számú csapadékvíz elvezetés 

projekttel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos kivitelező 

kiválasztása. 

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Döntéshozó név szerinti 

szavazással a Bíráló Bizottság által előterjesztett döntési javaslat alapján meghozta az alábbi 

döntését: 

 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismertetett 
fedezeti összeg (ami nettó 48 109 284,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár 
(nettó 50 752 935,- Ft) közötti különbözetet (nettó 2 643 651,- Ft) többlet fedezetként - 
többlettámogatási kérelem pozitív elbírálása esetén - biztosítani tudja. 
 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy a TBK-Építő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. utca 10/A. fszt. 1.) Ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, 
hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségét nem a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak megfelelően teljesítette, így ajánlata egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy a Fortrans 2000 Kft. (3526 
Miskolc Szeles Utca 46.) Ajánlattevő ajánlata érvényes Ajánlattevőt hirdesse ki nyertes 
ajánlattevőnek tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot. 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, mivel az ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat és a kizáró okokra, továbbá a benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata 
alapján megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok 
nem áll fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolás 
tekintetében benyújtandó nyilatkozatokat hiánytalanul rendelkezésre bocsátotta. 
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4. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy  
- a Fortrans 2000 Kft. (3526 Miskolc Szeles Utca 46.) Ajánlattevő nyújtotta a 

legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, értéke nettó 
50 752 935,- Ft), így ajánlattevő a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője. 
 

Kijelentem továbbá, hogy a szerződéskötési moratórium leteltét követően a 

Fortrans 2000 Kft. (3526 Miskolc Szeles Utca 46.), mint nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megköthető. 

 

5. A Bíráló Bizottság javaslata alapján jelen közbeszerzési eljárásban Döntéshozó második 

helyezettet nem hirdet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal. 

Daragó László képviselő: Igen. 

Jurecska Györgyné polgármester: Igen. 

Dr. Molnár István képviselő. Igen. 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő: Igen. 

Takács Norbert képviselő: Igen. 

Vincze Dániel Képviselő: Igen. 

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

Igen: 6 fő. 

Nem. 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont. 

Tárgy: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítási számú Miskolc-Harsány-Bogács-Szomolya-

Eger, kerékpárosbarát fejlesztés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos felelősségi rend 

elfogadása, valamint delegálás bíráló bizottság tagjai közé. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata konzorciumban Bogács 

Község Önkormányzatával közösen bonyolítja a TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítási 

számú Miskolc-Harsány-Bogács-Szomolya-Eger, kerékpárosbarát fejlesztés pályázattal 

kapcsolatosan az ügyvitelt. A konzorcium vezetője Bogács Község Önkormányzata. A pályázat a 
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nyílt közbeszerzési eljárás kiírásánál tart. A konzorciumvezető Bogács, megküldte az 

önkormányzatunk számára a felelősségi rendet, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos 

dokumentáció formáit. A közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottságba javaslom Kovács István 

tervező, részvételét, valamint Tóth Gyuláné könyvelő részvételét pénzügyi részről. Ha egyéb 

kérdés, javaslat nincs, úgy kérem a felelősségi rend elfogadásáról, valamint a bíráló bizottság 

tagjairól határozatot alkotni szíveskedjetek. A dokumentáció kiküldésére a testületi ülés 

meghívójával sor került. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2022. (I.04.) határozata 

Tárgy: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosítási számú Miskolc-Harsány-Bogács-Szomolya-

Eger, kerékpárosbarát fejlesztés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos felelősségi rend 

elfogadása, valamint delegálás bíráló bizottság tagjai közé. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP-3.1.1-16-BO1-2017-

00010 azonosítási számú Miskolc-Harsány-Bogács-Szomolya-Eger, kerékpárosbarát fejlesztés 

közbeszerzési eljárásával kapcsolatos felelősségi rendet, annak tartalmát elfogadja. A 

közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottság tagjai közé delegálja, Kovács István tervezőt, 

műszaki részről, valamint Tóth Gyuláné könyvelőt, pénzügyi részről. 

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 2022. évi 

munkaterve elfogadása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az önkormányzat minden folyó évben elfogadja a tárgyév 

munkatervének vázlatát, ami természetesen a szükségeshez képest változhat. A munkaterv 

vázlatát a testület kézhez kapta. Kérem, annak tartalmáról határozni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2022. (I.04.) határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi 

munkaterve elfogadása. 

Munkatervet lásd: mellékletek között. 
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7 fő megválasztott önkormányzati képviselő közül szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

4. napirendi pont. 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása. 

A napirend tárgyalása előtt, Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester bejelenti érintettségét. 

Jurecska Györgyné polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80.§ (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, 

amelynek összegét a Képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. 

A tiszteletdíjat összegszerűen kell megállapítani a törvény rendelkezése alapján. Ennek 

értelmében Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester Asszony tiszteletdíja havi bruttó: 357.500. 

Ft/hónap. Az alpolgármester ugyanekkor költségtérítésre is jogosult, amelyet tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összeg. 

Kérem a testületet, hogy Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester asszony tiszteletdíját, illetve 

költségtérítését az ismertetettek jogszabályok figyelembe vételével állapítsa meg. 

Kérem, a tárgyban szavazni szíveskedjetek kézfelemeléssel. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2022. (I.04.) határozata 

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítésének megállapítása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

tiszteletdíját 321.750 Ft összegben állapítja meg. Továbbá költségtérítését tiszteletdíja 15%-nak 

megfelelő összegben állapítja meg. A tiszteletdíj és költségtérítés megállapítás 2022. január 01. 

naptól hatályos. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

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

Igen. 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő.  
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5. napirendi pont 

Tárgy: Önkormányzati fejlesztések 2022. EBR pályázaton való részvétel. 

Jurecska Györgyné polgármester: Önkormányzati fejlesztések 2022 címen a belügyminisztérium 

pályázatot hirdet. A pályázat során lehetőség van önkormányzati tulajdonú járdafelújításra. A 

tartalmában a Szent László út járda felújítását szeretnénk megpályázni. A pályázat önerős, az 

adóerő képesség függvényében. A pályázat benyújtáshoz önkormányzati döntés szükséges. 

Aki egyet ért a pályázat benyújtásával kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjen. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2022. (I.04.) határozata 

Tárgy: Önkormányzati fejlesztések 2022. EBR pályázaton való részvétel. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati 

fejlesztések 2022. pályázaton pályázatot nyújt be, Szomolya önkormányzati tulajdonú Szent 

László út járdafelújításához. Pályázott összeg 20.000.000. Ft. A pályázathoz szükséges, adóerő 

képességben megállapított önerőt 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Felelős. Polgármester. 

Határidő: azonnal. 

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

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

Egyéb javaslat, témafelvetés hiányában a testület ülése 18.30-kopr berekesztésre került. 

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

Jurecska Györgyné Polgármester    Kövecses Zsolt Jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

…………………………………………………    …………………………………… 

 Daragó László képviselő    Dr. Molnár István képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: ………………………………………………Kövecses Zsolt  


