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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: 1/2022. (II.11.) Szomolya Község Önkormányzata 2022 évi költségvetéséről.  

Határozatok: 

7/2022.(II.10.) napirend hitelesítők 

8/2022. (II.10.) 2022. évi szociális tüzelőanyag beszerzésre kiírt pályázat benyújtása. 

9/2022. (II.10.) polgármester 2022 évi szabadságolási ütemterve.  

10/2022 (II.10.) Fogászat alapellátás biztosítás a Szomolyán. 

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.02.10. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2022.02.10. nap 18.00 óra. 

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

Hivatal tanácsterme. 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu
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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, valamint Vincze Dániel korábban jelezte távollétét. Az ülés 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 Angála képviselő: Igen. 

Takács Norbert 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 7/2022. (II.10.) határozata 
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Tárgyalandó napirendi pontok: 

1/2022. (II.10.) rendelet Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.   

8/2022. (II.10.) 2022. évi szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat benyújtásáról.  

szociális étkezeztetés térítési díja emelése.  

9/2022. (II.10.) Polgármester szabadságolási ütemterve elfogadása. 

10/2022. (II.10.) Fogászati alapellátás biztosítása Szomolyán.   

A képviselőtestület a tárgyalandó napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 

egyet ért. A megválasztott 7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő az alábbi szavazati 

arányokkal: 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

1. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Szomolya 

Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés 

készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati 

rendeletekben meghatározott előírásokat. 

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való 

ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a 

tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok 

szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási 

rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező 

önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat 

segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe 

tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-

testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli 

integrálása a munka világába. 

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási 
terület mérete) is figyelembe véve. 
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Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés; 

– településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás,  a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, ); 

– a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

– környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 
és rágcsálóirtás); 

– óvodai ellátás; 

– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;  a kulturális 
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

– szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 
meg; 

– lakás- és helyiséggazdálkodás; 

– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

– a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

– sport, ifjúsági ügyek; 

– nemzetiségi ügyek; 

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

– helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

– hulladékgazdálkodás; 

– víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 
ellátását is előírhatja, 

– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 
finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 
elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt 
feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 
célra biztosított külön források képezhetik. 
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A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2022. évi 

költségvetése melyben megfogalmazott alapelvek azönkormányzat legfontosabb céljait hűen 

tükrözik.   

 

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 

4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos község üzemeltetés és fejlesztése 

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése.  

 

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 272 151 852.-Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 407 638 367.-Ft-tal egészít ki, így 

összesen 679 790 219.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A (helyi)adó mértékének növelése 

bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, de az iparűzési adóból kiesés várható, 

ezért a helyi adóbevételcsökkenhet. a A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az 

általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel 

csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.  A beruházások és felújítások finanszírozása 

az elő években kapott támogatásokból történik, azaz a pénzmaradványból. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – 

figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

előírásait –  0.-Ft hitel felvétellel számoltunk. 

 

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok 

körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és 

személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett 

bevételének a 28 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a 

tervezett források  56 %-át tudjuk előirányozni. 

 

A 2022. évben a költségvetési bevételek 16 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi 

feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is 

jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 
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Önkormányzatok működési támogatásai: 180 068 852.- Ft 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 42 099 699.-Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 

Közhatalmi bevételek: 23 400 000.-Ft 

Működési bevételek: 23 320 000.-ft 

Felhalmozási bevételek:500 000.-Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 763 301.- Ft 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 15 000 000.-Ft Likvid hitel/ 

Belföldi értékpapírok bevételei:  

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 

Finanszírozási bevételek: / Pénzmaradvány/ 391 802 338.-Ft 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 

 

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 664 790 219.- Ft, melyet a 

finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 15 000 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 

679 790 219.- Ft kiadással számoltunk. 

 

Az önkormányzat intézményeiben és aKözös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a 

javaslat szerint 16 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 20 fővel 

számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 0 fővel csökkent, melyből átszervezés 

miatt 0 álláshely egyéb ok miatt (nyugdíjazás stb.) 0 álláshely szűnt meg. A köztisztviselői 

illetményalap 46 380.- Ft és a közfoglalkoztatási bér 85 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra növekedett. A 

minimálbér 167 400 Ft-ról 200 000.- Ft-ra, a garantált bérminimum 219 000 Ft-ról 260 000.- Ft-

ra növekedett. 

 

A 2022. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok 

többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.  
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Az Önkormányzat által elfogadott 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjában és az erre 

alapozva készült 2022. évi költségvetésben megfogalmazottak alapján az elmúlt évben. 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

– a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

– sport, ifjúsági ügyek; 

– nemzetiségi ügyek; 

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

– helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

– hulladékgazdálkodás; 

– víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 
ellátását is előírhatja, 

– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 
finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 
elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt 
feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 
célra biztosított külön források képezhetik. 

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2022. évi 

költségvetése melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen 

tükrözik.   

 

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

 

7. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

8. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

9. A szociálisan rászorultak támogatása. 

10. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

11. Tudatos község üzemeltetés és fejlesztése 

12. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése.  
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A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 272 151 852.-Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 407 638 367.-Ft-tal egészít ki, így 

összesen 679 790 219.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A (helyi)adó mértékének növelése 

bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, de az iparűzési adóból kiesés várható, 

ezért a helyi adóbevétel csökkenhet. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az 

általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel 

csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.  A beruházások és felújítások finanszírozása 

az elő években kapott támogatásokból történik, azaz a pénzmaradványból. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – 

megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a 

legfontosabbak az alábbiak:  

 

- zöldterület kezelése, fenntartása, parkok kialakítása  

- útburkolat,járdaépítés, felújítás; 

- tájház felújítása 

-sziklafal omlások helyre állítása 

 

Az Önkormányzat a Mezőkövesdi Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek 

fenntartásához 2 800 000.- Ft összegben tervez hozzájárulni.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

 

Személyi juttatások: 54 988 045.-ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5104 143.- 

Dologi kiadások: 68 924 573.-Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 37 307 050.-Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 3 500 000.-Ft 

Beruházások: 302 638 753.-Ft 

Felújítások: 80 253 135.-Ft 

Egyéb felhalmozási kiadások: 
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Finanszírozási kiadások: 119 303 063.-Ft 

 

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - 

bemutatni: 
 

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, 

kiadást),  

2. előirányzat felhasználási tervét,  

 

3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,  

4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 

kimutatást.  

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 
tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól 
történő esetleges eltérés indokait. 

Fent megfogalmazottak egyúttal a rendelet előterjesztését is képezik. A rendelet tervezetet a Képviselők 

az ülés meghívójával kézhez kapták.  

Amennyiben az elhangzottakhoz nincs kérdés, észrevétel kérem, a rendelet kézfelemeléssel elfogadni 

szíveskedjetek. 

 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2022. (II.11.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 

a) 271 189 427.-  Ft költségvetési bevétellel 

b)    656 892 366.-Ft költségvetési kiadással 

c)  - 385 702 939.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)] 

d)  -     2 811 051.-Ft - c)-ből  működési (hiány,) 

e)  - 382 891 888.- Ft felhalmozási (hiány,) 

f)     407 638 367.-Ft finanszírozási bevétellel 

g)      21 935 428.-Ft finanszírozási kiadással 

h)  + 385 702 939.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] 

i) a bevételek és kiadások főösszegét 678 827 794.-Ft-ban állapítja meg. 

Rendelet részletes szövegét, valamint előterjesztését ld. jegyzőkönyv mellékletei közöztt. 
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7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő az alábbi szavazati arányokkal. 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

2. napirendi pont. 

Tárgy: Pályázat benyújtása a 2022. évi szociális tüzelőanyag beszerzésére a 

Belügyminisztérium által kiírt programhoz. 

 

Jurecska Györgyné polgármester: A Belügyminisztérium kiírta a 2022. évi szociális tüzelőanyag 

beszerzésére irányuló pályázatát. EBR 518892 azonosító számon. A pályázaton a kiírás szerint 510 m3 

tüzifa beszerzésére nyílik lehetőség. A pályázat benyújtásához testületi határozatra van szükség. 

Aki a pályázat benyújtásával egyet ért, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (II.10.) határozata 

Tárgy: Szociális tűzifa beszerzésére kiírt pályázat benyújtásáról 2022. évben. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. évben pályázatot 

nyújt be, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra 510 m3 keménylombos tűzifa beszerzésével kapcsolatosan. 

Szomolya Község önkormányzata a támogatáshoz szükséges önerőt, 2022. évi költségvetése 

terhére rendelkezésre bocsájtja. Az önkormányzat a támogatott lakosságtól a tüzelőanyag 

biztosítására ellenszolgáltatást nem kér. 

Az önkormányzat által vállat önerő mértéke 647.000 Ft, azaz hatszáznegyvenhétezer-hétszáz 

forint összeg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal. 

Hét fő önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő az alábbi szavazati arányokkal:  

Igen. 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 
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3. napirendi pont 

Tárgy: Szociális étkeztetés térítési díja emelése. 

Jurecska Györgyné polgármester: Kaló Csaba a szociális étkeztetést biztosító Füzes farm Kft. 

ügyvezetője levélben kereste meg az önkormányzatot a szociális étkeztetés térítési díja emelése 

ügyében. A beszerzési árak változásával úgy látja, szükség lenne kb. 20%-os emelésre. Az 

írásbeli megkeresését a meghívóhoz csatoltuk. A pénzüggyel megvizsgáltuk a lehetőségeket. A 

szociális étkeztetést átlagosan 20-22 fő veszi havi szinten igénybe. Tudni kell, hogy a térítés kb. 

hat éve Szomolyán nem volt emelve. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó 2022. 03. 31-ig nem 

akar a díjakon módosítani, így most a kérdésben nem kérek határozatot. Úgy látjuk azonban, 

hogy 15% emelésnél többet az önkormányzat nem tud biztosítani, a nyersanyagbeszerzés 

önkormányzati támogatásánál, a vásárolt élelmezés során. A napirendi pontra a későbbiekben 

visszatérünk. 

4. napirendi pont. 

Tárgy: Polgármester 2022 élvi szabadságolási ütemterve.  

Jurecska Györgyné polgármester: Összeállítottam a 2022. éves tervezett szabadságolási tervemet. Ez 

tájékoztató jellegű, mivel az év során számos esemény tarkíthatja a tervet. határozatban kérem, 

elfogadni szíveskedjetek. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2022. (II.10.) határozata 

Tárgy: Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve. 

(A részletes szabadságolási terv jelen jegyzőkönyv mellékletében található.)  

7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő az alábbi szavazati arányokkal:  

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

5. napirendi pont 

Tárgy: Fogászati alapellátás biztosítása Szomolyán. 

Jurecska Györgyné polgármester. Mint ismeretes a fogászati alapellátást 2020. év elejétől nem tudtuk 

helyben biztosítani, Mivel a nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a lakosságszám alapján, csupán 13 

óra heti finanszírozást biztosít. Hiába kerestünk szolgáltatót, nem vállalta senki. Most, egy kunhegyesi 

fogorvos Dr. nagy Levente úgy néz ki, vállalná ezt a feladatot.  Az asszisztencia biztosítása az 
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önkormányzat feladata munkaszerződéssel. A feladatvégzésre 2022. március 01. nappal kerülne sor. A 

feladatot csak működési engedély, és NEAK finanszírozási szerződés ellenében lehet szabályosan 

folytatni. Kérem a megbízásról szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2022. (II.10.) 

határozata 

Tárgy: Fogászati alapellátás biztosítása Szomolyán. 

Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Szomolya községben, Szomolya Község 

Önkormányzata, mint szolgáltató fenntartásában működő, fogászati alapellátás tevékenységet 

2022.03.01 napjától kezdődően, határozatlan ideig Dr. Nagy Levente (Működési engedély száma. 53147 

szakorvos lássa el. Az asszisztenciát Szomolya Község Önkormányzata által, részmunkaidős szerződéssel 

alkalmazott Korcsok Katalin látja el. Feladat ellátási hely: 3411 Szomolya, Szabadság tér 15. 

A szakorvos kölcsönösen kialkudott munkadíja: a település havi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Intézet által finanszírozott összege. 

Helyettesítő orvos: Dr. Csörgő Szibilla működési engedélyszám:43887  

Az alkalmazásokkal kapcsolatos szerződések megkötésére felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott, 5 fő az alábbi szavazati arányokkal: 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

Egyéb észrevétel, javaslat hiányában az ülés 19.30, kor berekesztésre került. 

Szomolya, 2022.02. 10. 

Jurecska Györgyné       Kövecses Zsolt 

Polgármester        jegyző    

Nagyné Lakatos Angéla képviselő     Takács Norbert képviselő 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Kövecses Zsolt jkv…………………………………………….. 

 

 

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


