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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/76-3/2022 

Üi: Kövecses Zsolt 

Jegyzőkönyve 

Rendeletek:  

5/2022. (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete 

módosításáról. 

6/2022.- (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról. 

 

Határozatok:  

17/2022.(V.26.) napirend hitelesítők 

18/2022 (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata által, a Magyar falu Program keretében 

meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása című pályázattal kapcsolatos árajánlatok elbírálása, szállító kiválasztása. 

19/2022. (V.26.) Szomolya Község Önkormányzat által, a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása című 

pályázat kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálása, kivitelező kiválasztása. 

20/2022. (V.26.) határozat polgármester 2022. évi szabadságolásával kapcsolatosan. 

8/2022. (V.27.) rendelet étkeztetés önkormányzat által hozzáadott térítési szolgáltatási díj 

emelkedésével kapcsolatosan.  
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Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.05.26. napján tartott 

ülése Jegyzőkönyve 

(Rendes ülés, nyílt ülésszak) 

Készült: 2022.05.26. 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 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, 6 fő. Asztalos 

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

Kövecses Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv 
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hitelesítőként javaslom, Nagyné Lakatos Angéla és Daragó László képviselőket. Kérdezem, hogy 

vállalják-e a felkért képviselők a hitelesítést. 

Daragó László képviselő: Igen. 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő: Igen. 

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

Javasolt napirendi pontok: 

Rendeletek:  

5/2022. (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete 

módosításáról. 

6/2022.- (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról. 

Határozatok:  

17/2022.(V.26.) napirend hitelesítők 

18/2022 (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata által, a Magyar falu Program keretében 

meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása című pályázattal kapcsolatos árajánlatok elbírálása, szállító kiválasztása. 

19/2022. (V.26.) Szomolya Község Önkormányzat által, a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása című 

pályázat kivitelezésével kapcsolatos árajánlatok elbírálása, kivitelező kiválasztása. 

20/2022. (V.26.) Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésével kapcsolatos határozat.  

21/2022. (V.26.) Szomolya Község Önkormányzata 16/2022. (III.10.) határozata visszavonása. 

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 17/2022. (V.26.) 

határozata 

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

elfogadta az alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő. 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás. 0 fő 
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1. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 

rendelete módosítása. 

Jurecska Györgyné Polgármester: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. 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. 

A képviselő-testület második alkalommal módosítja a 1/2021.(II.09) számú rendeletét. 

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. 2021-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. 

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  

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

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

– 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; 

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
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– a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

– sport, ifjúsági ügyek; 

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

–  
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 2021. évi 

költségvetése melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen 

tükrözik.   

A 2021. 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 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 839 643 110.-Ft, mely 956 411 921Ft-

ra módosul,  finanszírozás pénzügyi műveletekből származó bevétel 15 000 000.- Ft-tal egészít 

ki amely 95 076 348 Ft-ra módosul, így összesen 1 051 488 269 Ft forrás áll rendelkezésre. A 

2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz 

kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra 

fordítható.  

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházás esetében – 

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

előírásait 0Ft hitel felvétellel számoltunk. 
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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. 

A 2021. évben a költségvetési bevételek 38.%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi 

feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is 

jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 

Önkormányzatok működési támogatásai: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 

Közhatalmi bevételek: 

Működési bevételek: 

Felhalmozási bevételek: 

Működési célú átvett pénzeszközök: 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 

Belföldi értékpapírok bevételei:  

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 

Finanszírozási bevételek: 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 

Központi költségvetéstől kapott kiegészítő támogatások / 2021.10.25-ig/ 

2020 évi Beszámoló alapján gyermekétkeztetés normatíva elszámolása: 1 410 403.-Ft 

Iparűzésiadó kiegészítő támogatás: 6 777 343 /két részletben 07.31, 10. 31/ 

2021 évi Szociális tüzelőanyag támogatás: 4 591 050.-Ft 

Rendkívüli Önkormányzati támogatás / 1. forduló/: 1 779 387.-Ft / a pályázat  

teljes összege 1 951 151.-Ft volt/ 

Wis Maior pince beszakadás sziklafal omlás helyreállítása:  22 669 001.-Ft 

/utófinanszírozott/ 

Szomolya belterületi utak felújítása: 16 958 695.-Ft 
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Közfoglalkoztatás Fűnyíró traktor támogatás: 1 480 000.-Ft 

Konyhai eszközök beszerzése támogatás /végelszámolás/: 1 718 686.-Ft 

MFP Játszótér beruházásra: 1 999 998.-Ft 

MFP Óvoda épületének tetőszerkezet felújítása: 14 968 208.-Ft 

MFP Út felújítás támogatása: 9 893 399.-Ft 

 Költségek visszatérülése /volt polgármester/: 1 659 804.-Ft 

Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a 

javaslat szerint 10 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 19 fő. Az előző 

évhez képest az álláshelyek száma 2 fővel csökkent, melyből átszervezés miatt 2 álláshely szűnt 

meg. A köztisztviselői illetményalap (46 380.- Ft) és a közalkalmazottiilletménypótlék  mértéke 

nem változott. A minimálbér 161 000 Ft-ról 167400Ft-ra, a garantált bérminimum 210 600 Ft-

ról 219 000Ft-ra növekedett február 01-től 

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

fenntartásához 2 600 000.- Ft összegben járul hozzá. A településen nem működik nemzetiségi 

önkormányzat. 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

Személyi juttatások: 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 

Dologi kiadások: 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 

Egyéb működési célú kiadások: 

Beruházások: 

Felújítások: 

Egyéb felhalmozási kiadások: 

Finanszírozási kiadások: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 

(módosítási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a 

szabályozás várható következményeit. 
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Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 

Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok 

megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés 

részletesen tartalmazza. 

 

Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban 

meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. 

 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 

szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 

költségvetési szervek számára.  

 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek 

elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 

 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.1 

 

 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII.14.) IRM rendelet előírásait. 
 

Elhangzott indokolással kérem, a rendeletet a képviselő-testület fogadja el, a 2022. évi Zárszámadásról 

szóló, rendelet elfogadását megelőzően. 
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Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 5/2022. (V.27.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. év 

költségvetéséről szóló rendelete módosítása. 

(rendelet részletes szövegét lásd, mellékletek között.)  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendeletet egyhangúlag elfogadta, az 

alábbi szavazati arányokkal: 

7 fő megválasztott önkormányzati Képviselőből szavazott 6 fő. 

Igen: 6 fő. 

Nem: 0 fő. 

 Tartózkodás: 0 fő. 

2. napirendi pont. 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása zárszámadásáról. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020 évi 

CX. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a 

költségvetés össze állítására, amelyet a Képviselő-testület a 1/2021. (II.09) rendeletével fogadott el. 

Az önkormányzatok finanszírozásánál egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyes települések 

jövedelemtermelő képességének figyelembevétele az alapvető feladatok ellátásánál. 

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 

feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, köztemető 

fenntartásával kapcsolatos feladatok, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - 

az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-

tól.Településkategóriák szerint eltérő mértékű támogatás illeti meg az önkormányzatokat a 

településüzemeltetésre biztosított támogatások közül a közvilágítás fenntartásának, a köztemető, 

közutak fenntartásának, illetve a zöldterületek kezelése támogatására 2017. évben.A támogatások 

meghatározásánál szintén figyelembevételre kerül a települések jövedelemtermelő képessége, és az 

adóerő-képesség alapján meghatározott beszámítás összege. 

A község pénzügyi lehetőségeit a központi támogatások és a saját bevételek mértéke határozza meg. 

Tekintettel arra, hogy a működési bevételek nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra – 

működési hitelfelvételt pedig nem lehet tervezni -, ezért a működőképesség fenntartása érdekében a 

működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra igényt kell benyújtani.  

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetés zárszámadás 

tervezetét vitassa meg, és a további intézkedések megtétele érdekében javaslatait fogalmazza meg. 

A rendelet részletes tartalma az ülés meghívójával kiküldésre került. 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel kérem, a rendeletet elfogadni szíveskedjetek. 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2022. (V.27.) rendelete 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2021. év gazdálkodása 

zárszámadásáról. 

(rendelet részletes szövegét lásd mellékletek között)  

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: Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása című pályázattal kapcsolatos árajánlatok elbírálása, szállító 

kiválasztása. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFT-

KEB/2022. kódszámú, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása című pályázat eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan, három árajánlat érkezett: 

Dél-Alföldi Porcelán Kft. 6821 Székkutas, VII. kerület. Bruttó: 1.414.999. Ft. 

VolumArt Kft. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja. Bruttó: 95. 1.894.684. Ft.    

Bonifert Ferenc egyéni vállalkozó 6726 Szeged, Bérkert utca. Bruttó: 124. 1.457.449. Ft. 

 Az árajánalatok összevetése során látható, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a Dél-Alföldi 

Porcelán Kft. tette. Így javaslom, hogy szállítóként a kft. kerüljön kijelölésre. Az eszközök 

részletes listája megküldésre került az ülés meghívójával. 

Amennyiben nincs kérdés észrevétel, úgy név szerinti szavazás következik. A képviselők nevét az 

ABC betűinek megfelelően olvasom.  

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2022. (V.26.) határozata 

Tárgy: Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása című pályázattal kapcsolatos árajánlatok elbírálása, szállító 

kiválasztása. 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a magyar Falu 

Programban 2022. évben meghirdetett MFT-KEB/2022. kódszámú, Közösségszervezéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat 

eszközbeszerzésével kapcsolatos árajánlatok közül szállítónak, a Dél-Alföldi Porcelán Kft. kerül 

kiválasztásra. Az árajánlatadás eredménye közlésére, valamint a szerződéskötésre 

felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

Daragó László képviselő: Igen. 

Jurecska Györgyné polgármester: Igen. 

Nagyné lakatos Angéla alpolgármester: Igen. 

Dr. Molnár István 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. 

4. napirendi pont. 

Tárgy: Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2022. 

kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása című pályázattal kapcsolatosan beérkezett árajánlatok 

elbírálása. 

Jurecska Györgyné polgármester: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-

UHK/2022 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása című pályázattal kapcsolatosan, Szomolya, Kis-Széchenyi út, Kis-Rákóczi út, 

Bem út felújítása pályázattal kapcsolatosan 3 árajánlat érkezett: 

Szilvási Építő Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper út 51. Bruttó: 13.925.663. Ft. 

Príma út2004. Építőipari és kereskedelmi Bt. 3015 Csány, Gyöngyösi út 4. Bruttó: 15.336.629. 

Ft.  

KESZI-ÉPSZOLG Kft.3458 Tiszakeszi, Posta út 26. Bruttó: 15.336.629. Ft. 
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Mint látható a legkedvezőbb árajánlatot. a Szilvási Építő Kft. tette. Így javaslom az ő árajánlatát 

elfogadni és építőként kiválasztani.   

Ha egyéb kérdés észrevétel nincs, úgy név szerinti szavazást fogok kérni. A képviselők neveit az 

ABC betűsorrendjének megfelelően fogom olvasni.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2022. (V.26.) 

határozata 

Tárgy: Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-UHK/2022. 

kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása című pályázattal kapcsolatosan beérkezett árajánlatok 

elbírálása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett, MFP-UHK/2022. kódszámú, út, híd kerékpárforgalmi létesítmény 

vízelvezető rendszer építése/felújítása című pályázattal kapcsolatosan beérkezett árajánlatok 

közül kivitelezőként a legolcsóbb árajánlatot adó Szilvási Építő Kft.-t választja ki. A megbízással 

kapcsolatos tájékoztatással és a kivitelezői szerződés aláírására felhatalmazza az önkormányzat 

Polgármesterét. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

5. napirendi pont. 

Tárgy: Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezése. 

Jurecska Györgyné Polgármester: 2022. március 10. napon tartott testületi ülés során, a 

polgármester 2022. szabadsága ütemezéséről hozott 9/2022. (III.10.) határozatban a 

polgármester 2022. szabadságainak napjai rosszul lettek meghatározva. A valóságban 39 nap 

szabadsággal rendelkezem. Ezért kérem a szabadságom 2022. évi ütemezéséről új határozatot 

szíveskedjen hozni a testület. Egyúttal a napirendi pontnál érintettségemet bejelentem.  

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2022. (V.26.) 

határozata 

Tárgy: Polgármester szabadságának 2022. évi ütemezéséről 

Szomolya Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a tárgyban hozott korábbi 9/2022. (III.10.) 

határozatát visszavonja. Egyúttal a Polgármester 2022. évi szabadságainak ütemezését 39 

napban a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet alapján állapítja meg.  

Határidő: Azonnal. 
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Felelős: Polgármester 

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

Igen: 6 fő. 

Nem. 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

 

6. napirendi pont 

Tárgy: Közétkeztetés térítési díjainak önkormányzat általi kiegészítése, 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2022. (III.10.) 

határozata visszavonása. 

Jurecska Györgyné polgármester: Szomolya településen a közétkeztetés, szociális és 

gyermekétkeztetés szolgáltatója nem tudja az árait tovább tartani. Az önkormányzat 

2022.03.10. napon határozatot hozott a közétkeztetés térítési díjainak változásáról. A korábban 

megállapított térítési díjak 15%-os emelése, viszont nem a lakost, szociális étkezőt érinti, 

hanem, a különbözet az összeget az önkormányzat teszi hozzá a nyersanyagok beszerzési 

árához. Erről határozatot hozni nem szükséges, mivel az emelés az önkormányzat 2022. évi 

költségvetését érinti, kiadási oldalon. Kérem, a határozatot visszavonni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2022. (V.26.) 

határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2022. (III.10.) 

határozata visszavonása. 

Szomolya Község Önkormányzat úgy határoz, hogy korábbi, 16/2022. (III.10.) határozatát 

visszavonja. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: Azonnal. 

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

Nem: 0 fő. 

Tartózkodás: 0 fő. 

7. napirendi pont 

Tárgy: Egyebek. 

Vincze Dániel képviselő: Nehezményezem, hogy korábbi megállapodás a Szomolya, Szabadság 

tér 7. szám alatt található Közösségi Házról a Tanácsköztársaság tábla lekerüljön nem került 

végrehajtásra.  

Jurecska Györgyné polgármester: A tábla akkor a 2020.évben eltakarásra került egy az ingatlan 

felújítása nyilvánosság projekttartalmával kapcsolatos táblával. Ez a tábla nem a pályázati 

előírásnak megfelelően került elhelyezésre, így azt az elszámolhatóság miatt át kellett helyezni. 

Vincze Dániel képviselő: A tábla a Trianon emlékoszlop mellett egy diktatúra emlékét őrzi, 

kérem a táblát onnan levetetni. 

Jurecska Györgyné polgármester: Eltakarni nem jó? 

Vincze Dániel képviselő: Név szerinti szavazást kérek arról, hogy ki az, aki a táblát le szeretné 

vetetni.  

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2022. (V.26.) határozata 

Tárgy: Szomolya, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlanról tanácsköztársaság 

emléktábla levétele, vagy eltakarása. 

Daragó László képviselő: eltakarni. 

Jurecska Györgyné polgármester: eltakarni.  

Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester: eltakarni. 

dr. Molnár István képviselő: levetetni. 

Takács Norbert képviselő: levetetni. 

Vincze Dániel képviselő: levetetni. 

Az emléktábla eltakarásáról 7 fő megválasztott képviselőből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati 

arányokkal: 

Igen: (levetetni) 3 fő. 

Nem: (eltakarni) 3 fő. 



15 

 

Tartózkodott: 0 fő. 

Egyéb, észrevétel, hozzászólás hiányában, az ülés 19.30-kor befejeződött. 

 

Szomolya, 2022.05.26. 

 

 

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

 Jurecska Györgyné      Kövecses Zsolt 

     Polgármester             Jegyző 

  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

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

Nagyné Lakatos Angéla képviselő    Daragó László képviselő 

 

 

…………………………………………… 

 Jegyzőkönyv  

Kövecses Zsolt jkv. 


