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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:  

2/2022. (III.18.) Szilárd hulladékszállítási rendelet módisításáról. 

3/2022.- (III.14.) Szomolya Község Önkormányzata 2002 évi költségvetése módosításáról. 

4/2022. (III.14.) rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Határozatok: 11/2022.(III.10.) napirend hitelesítők 

12/2022. (III.10.) TOP.3.2.1-16-BO1-2020-00150 azonosítási számú, Önkormányzat Hivatal 

energetikai korszerűsítési című pályázattal kapcsolatos árajánlatok értékelése, 

Eredményhirdetés. 

13/2022. (III.10.) Magyar falu MFP_FHF-2020 kódszámú, Önkormányzati Hivatal energetikai 

korszerűsítése pályázattal kapcsolatos árajánlatok értékelése. Eredményhirdetés. 

14/2022. (III.10.) Elővásárlási jogról való lemondás 1140/16/B. hr. számú ingatlannal 

kapcsolatosan. 

15/2022. (III.10.) Helyi Választási Bizottság további tagjai megválasztása. 

16/2022 (III.10.) Étkeztetés térítési díjainak módosítása. 

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.03.10. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2022.03.10. 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 aljegyző 

3. Kövecses Zsolt 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 jegyző jkv. 

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

az ülés határozatképes. Jelen van 7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből, 5 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, dr. Molnár István és Daragó László 

képviselőket. Kérdezem, hogy vállalják-e a felkért képviselők a hitelesítést. 
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Daragó László képviselő: Igen. 

Dr. Molnár István képviselő: Igen. 

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

Javasolt napirendi pontok: 

2/2022. Szilárd hulladékszállítási rendelet módosításáról.  

3/2022. (III.11.) Szomolya Község Önkormányzata 2002 évi költségvetése módosításáról. 

4/2022. (II.11.) rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Határozatok:  

10/2022.(III.10.) napirend hitelesítők 

11/2022. (III.10.) TOP.3.2.1-16-BO1-2020-00150 azonosítási számú, Önkormányzat Hivatal 

energetikai korszerűsítési című pályázattal kapcsolatos árajánlatok értékelése, 

Eredményhirdetés. 

12/2022. (III.10.) Magyar falu MFP-FHF-2020 kódszámú, Önkormányzati Hivatal energetikai 

korszerűsítése pályázattal kapcsolatos árajánlatok értékelése. Eredményhirdetés. 

13/2022. (III.10.) Elővásárlási jogról való lemondás 1140/16/B. hr. számú ingatlannal 

kapcsolatosan. 

14/2022. (III.10.) Helyi Választási Bizottság további tagjai megválasztása. 

15/2022 (III.10.) Étkeztetés térítési díjainak módosítása. 

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 10/2022. (III.10.) 

határozata 

A Képviselő-testület a tárgyalandó napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 

elfogadta az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő. 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 
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1. napirendi pont. 

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00150 azonosítási számú, Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése projekttel kapcsolatos árajánlatok 

értékelése, nyertes vállalkozó kiválasztása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata sikeresen pályázott, a TOP-3.2.1-16-

BO1-2020-00150 azonosítási számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című projektre. 

A támogatási szerződés aláírását követően meghívásos eljárásban közzétette a projektet, árajánlatokat 

kérve. A meghirdetésre három ajánlat érkezett: 

GAWEB Inwest Kft. 15.496.032 Ft.  

Pa-Tó Építőipari és Szolgáltató Kft: 15.,290.546. Ft  

Csendlak Kft: 14.588.414. Ft 

Mint látható a legkedvezőbb árajánlatot a Csendlak Kft. adta. Az árajánlatok megküldésére sor került az 

ülés meghívójával elektronikusan kiküldve. Amennyiben az árajánlatokkal kapcsolatosan nincs további9 

kérdés, hozzászólása kérem, szavazni szíveskedjetek név szerinti szavazással, amennyiben elfogadjátok a 

Csendlak Kft. ajánlatát. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2022. (III.10.) 

határozata 

Tárgy: TOP-3.2.1-16-2020-00150 azonosítási számú, önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése nyertes vállalkozó kihirdetése. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Top 3.2.1-16-BO1-2020-00150 

azonosítási számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című projekttel kapcsolatos 

árajánlatok közül a legkedvezőbbet a Csendlak Kft. nyújtotta be. Ennek alapján a projekt kivitelezője 

személyében a Csendlak Kft. 3425 Sály, Kossuth Lajos út 22/A. választja meg. A kivitelezéssel kapcsolatos 

szerződéskötésre az önkormányzat polgármesterét felhatalmazza.  

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott öt fő, név szerinti szavazással az alábbi módon: 

Daragó László képviselő: Igen. 

Jurecska Györgyné polgármester: Igen. 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester: Igen. 

Dr. Molnár István képviselő: Igen. 
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Takács Norbert képviselő: Igen.   

Szavazati arányok:  

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont. 

Tárgy: MFP-FHF/2020 3108543178 azonosítási számú, Faluházak felújítása 

projekttel kapcsolatos árajánlatok értékelése, nyertes vállalkozó kiválasztása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata sikeresen pályázott, a MFP-

FHF/2020 3108543178 azonosítási számú, Faluházak felújítása című projektre. A támogatási szerződés 

aláírását követően meghívásos eljárásban közzétette a projektet, árajánlatokat kérve. A meghirdetésre 

három ajánlat érkezett: 

GAWEB Inwest Kft. 11.189.397. Ft.  

Pa-Tó Építőipari és Szolgáltató Kft: 12.467.911. Ft  

Csendlak Kft: 9.299.663.. Ft 

Mint látható a legkedvezőbb árajánlatot a Csendlak Kft. adta. Az árajánlatok megküldésére sor került az 

ülés meghívójával elektronikusan kiküldve. Amennyiben az árajánlatokkal kapcsolatosan nincs további 

kérdés, hozzászólása kérem, szavazni szíveskedjetek név szerinti szavazással, amennyiben elfogadjátok a 

Csendlak Kft. ajánlatát. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2022. (III.10.) 

határozata 

Tárgy: MFP-FHF/2020 3108543178 azonosítási számú, Faluházak felújítása 

azonosítási számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt 

kivitelezése nyertes vállalkozó kihirdetése. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MFP-FHF/2020 3108543178 

azonosítási számú, Faluházak felújítása című projekttel kapcsolatos árajánlatok közül a legkedvezőbbet a 

Csendlak Kft. nyújtotta be. Ennek alapján a projekt kivitelezője személyében a Csendlak Kft. 3425 Sály, 

Kossuth Lajos út 22/A. választja meg. A kivitelezéssel kapcsolatos szerződéskötésre az önkormányzat 

polgármesterét felhatalmazza.  

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott öt fő név szerinti szavazással, az alábbi módon: 
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Daragó László képviselő: Igen. 

Jurecska Györgyné polgármester: Igen. 

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester: Igen. 

Dr. Molnár István képviselő: Igen. 

Takács Norbert képviselő: Igen.   

Szavazati arány: 7 főmegválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő. 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

3. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2/2022. (III.18.) rendelete, Szomolya 

Község Önkormányzata 6/2016. a szilárd hulladékszállítással kapcsolatos 

rendelet módosításáról. 

4. Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya Község Önkormányzata 2016. évben úgy 

fogadott el önkormányzati rendeletet, hogy abban nem tette lehetővé azt, hogy azoknál 

az ingatlanoknál, amelyek üressé válnak, nem lehessen a hulladékszállítást szüneteltetni. 

Ennek a logikája annak idején az volt, hogy minden ingatlan egyúttal tulajdonossal is 

rendelkezik, az ingatlant pedig fenn kell tartani. Eközben mindenképpen keletkezik, ha 

más nem zöld hulladék. Amit kezelni szükséges. Az eltelt időszakban azonban az 

elköltözések és a magas halálozás miatt, számos ingatlan vált lakatlanná. Tulajdonosa 

ugyan van, se ők nem járnak rendszeresen Szomolyára, mert esetleg máshol laknak. 

5. A vonatkozó rendeletet az alábbiak alapján kérem módosítani:  

6. A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

7. „Mentesül az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére történő, bejelentést követő hónap 

1. napjától a közszolgáltatás díjának megfizetése alól: 

8. Lakóingatlan esetében, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 3 hónapot 

meghaladó folyamatos távollétét bejelenti, 15 nappal a tárgyhónap kezdete előtt,  a 

távolléti időtartam pontos megjelölésével, a szolgáltatónál és az ingatlant ezalatt, az idő 

alatt más sem használja. 
9. Az a.) pontban szabályozott mentesség iránti kérelmet, írásban az Önkormányzat hivatalában 

lehet előterjeszteni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell az ingatlanra vonatkozó 

jogosultságáról, arról hogy nem folytat szálláshely üzemeltetési tevékenységet. Amennyiben a 

kérelmező körülményei oly módon változnak meg, hogy a 3.§ meghatározott feltételek alapján a 

kedvezményre nem jogosult, jogosultsága megszűnését haladéktalanul köteles írásban 

bejelenteni.  

10. Kérem a rendelet módosításról szavazni szíveskedjetek. 
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Szomolya Község Önkormányzata 2/2022. (III.18.) rendelete 

Rendelet részletes szövegét lásd a jegyzőkönyv mellékletei között. 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 5 fő az alábbi szavazati 

arányokkal: 

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

4. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2022.(III.14.) 

rendelete az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló 1/2022. (II.14.) 

rendelet módosításáról.   

Jurecska Györgyné polgármester: Adatmódosítás miatt már most szükséges módosítani az előző 

testületi ülésen elfogadott költségvetési rendeletet. Az adatmódosítás központilag érkezett a 

Magyar Államkincstár részéről. A módosított rendeletet az ülés meghívójával megküldtük a 

testület részére, amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, a rendeletet elfogadni 

szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2022. (III.14.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló 

1/2022. (II.14.) rendelete módosításáról.   

(Rendelet szövegét részletesen lásd a jegyzőkönyv mellékletei között.) 

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

Igen. 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 
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5. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2022. (III.14.) 

rendelete rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai 

segítségnyújtásban hívta fel a figyelmet arra, hogy a nemzeti jogszabálytár felületén vannak 

olyan rendeleteink, amelyek nem hatályosak, vagy felülvizsgálatuk szükséges 

alkalmazhatóságuk miatt. Összeállítottuk a hatályon kívül helyezendő rendeleteket. Azokat 

rendelettel szükséges hatályon kívül helyezni. A rendelettervezett megküldtük elektronikusan 

az ülés meghívójával. Kérem, a rendeletet elfogadni szíveskedjetek. 

(Rendelet részletes szövegét lásd a jegyzőkönyv mellékletei között.) 

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

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

6. napirendi pont. 

Tárgy: Elővásárlási jogról való lemondás az 1140/16/B. hr. számú telekkel 

kapcsolatosan. 

Jurecska Györgyné polgármester: Vámos Attila szomolyai lakos kérelemmel fordult ügyvédjén 

keresztül Szomolya Község Önkormányzatához, hogy meg szándékozik vásárolni a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala Mezőkövesdi Járási Földhivatala nyilvántartásában 

lévő szomolyai, 1140/16/B. hr. számú telket. Az ingatlan Szomolya Község Önkormányzata 

tulajdonában álló telekkel határos, amire az önkormányzatnak elővásárlási joga lenne. Ez 

természetben a Deák Ferenc úton található, Vámos Attila borospincéjével közvetlen 

szomszédságában van. A területet egyébként Vámos Attila már az tulajdonos hozzájárulásával 

évek óta használja. Javaslom, hogy az önkormányzat mondjon le elővásárlási jogáról. 

Kérem, szavazni szíveskedjetek kézfelemeléssel. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2022. (II.11.) határozat 

Tárgy: elővásárlási jogról való lemondás, a szomolyai 1140/16/ B. hr. számú 

ingatlannal kapcsolatosan.  
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Szomolya Község Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal mezőkövesdi 

Járási Hivatal Földhivatala nyilvántartásában lévő szomolyai 1140/16/B. hr. számú ingatlannal 

kapcsolatosan elővásárlási jogáról lemond. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

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

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagsága kiegészítése. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Helyi Választási Bizottságból 2 fő jelezte, hogy a 2022.04.03. 

Országgyűlési képviselői, valamint Országos Népszavazáson nem m tud részt venni, választott Választási 

Bizottsági tagságáról lemond. Helyettük javaslom, Varga Imre Vincéné és Csuhainé Bajzát Magdolna 

szomolyai lakosok megválasztását. Nevezettek felkérésre kerültek és jelezték, hogy vállalják a választott 

Választási Bizottsági tagságot. Amennyibe senkinek nincs kérdése, véleménye kérem, kézfelemeléssel 

szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2022. (III.10.) 

határozata 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyaim helyi Választási Bizottság tagjai közé 

megválasztja Varga Imre Vinczéné szomolyai lakost, valamint Csuhainé Bajzát Magdolna szomolyai 

lakost. 

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

Igen. 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

8. napirendi pont. 

Tárgy. Szociális étkeztetés térítési díjainak módosítása. 

Jurecska Györgyné polgármester: A központi konyhát üzemeltető Füzes farm Kft. korábban 

jelezte, hogy a beszerzési költségek emelkedése miatt nem tudja tartani az étkeztetés 
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bekerülési költségeit. Szomolya Község Önkormányzata gazdálkodását átvizsgálva az alábbi 

kategóriákban az alábbi árakat tartjuk megengedhetőnek az önkormányzat részéről. (ld. a 

Jegyzőkönyv mellékletei között) 

Aki egyet ért az árakkal kérem, kézfelemeléssel szavazni szíveskedjen. 

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 15/2022. (III.10.) 

határozata 

Tárgy: Étkeztetés térítési díjainak módosítása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testület a Szomolya Központi Konyha étkeztetése térítési 

díjait az alábbiak alapján módosítja (táblázat mellékletben) A térítési díjak módosulása kezdő időpontja: 

2022.03.01. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

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

Igen: 5 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő. 

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

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

Jurecska Györgyné      Kövecses Zsolt 

Polgármester       Jegyző 

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

  

Daragó László képviselő     Dr. Molnár István képviselő 

 

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

 

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


