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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 12. 29.-én megtartott 
rendkívüli ülés: 
A./ Jegyzőkönyve 
B./ Tárgysorozata 
C./ Határozata. 60-62 
D./ Rendelete:  
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat 
 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Szomolya Község Polgármestere köszöntője, ünnepi beszéde a 2014. év zárásáról. 
2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (12. 29.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat által felvenni szándékozott likvid 
hitelről. 

3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata önkormányzati tulajdonú, önkormányzati használatú 
gépjármű beszerzéséről. 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata Szomolyai Polgárőrség pályázata támogatásáról 
gépjármű beszerzésére. 

5. Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 64/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata a Szomolyai „Cseresznyeszem” Óvoda óvodavezetője 
álláspályázatra érkezett pályaművek elbírálásáról. (zárt ülés) 

6. Egyebek. 
 
 
Szomolya, 2014. 12. 23. 
 
 
 
 
        Kövecses Zsolt 
        Kirendeltség-vezető 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29.-én 14.00 órától 
megtartott képviselő-testületi ülésén. 
 
Az üléshelyszíne: Közösségi Ház (3411 Szomolya, Szabadság tér 7.) 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Guczi István polgármester    Guczi István polgármester 
Kovács Imre alpolgármester    Kovács Imre alpolgármester 
Bene Csaba képviselő     Bene Csaba képviselő 
Daragó László képviselő    Daragó László képviselő 
Fülöp István képviselő    Fülöp István képviselő 
Farkas László képviselő    Farkas László képviselő 
Dr. Molnár István képviselő    Dr. Molnár István képviselő 
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető   Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
Szabó Józsefné gazdálkodási üi.   Szabó Józsefné gazdálkodási üi. 
Tóth József külső bizottsági tag    Tóth József külső tag jelölt 
Lukács Ernő külső bizottsági tag   Lukács Ernő külső tag jelölt 
Gáspár István Őrsparancsnok    Dr. Jakab Orsolya jegyző 
Somogyi Dénes díszpolgár     Lakatos Tibor SZRNÖ 
Király Ottóné előadó     Csuhainé bajzáth Magdolna óvónő 
Csuhainé Bajzáth Magdolna óvónő   Kaló Imre Díszpolgár 

Somogyi Dénes díszpolgár 
Törő Alajosné díszpolgár 

       Király Ottóné előadó 
       Koós Mónika előadó 
Jegyzőkönyvvezető: Kövecses Zsolt 
 
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
    
 
Távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző 
 
Guczi István polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja a 
határozatképességet. Jelen van 7 fő képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Dr. Molnár 
István és Daragó László képviselőket. 
 
Guczi István polgármester: Mivel a napirendekhez, azok kiegészítéséhez, vagy törléséhez a 
jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény, egyéb javaslat nem érkezett, azt szavazásra teszi 
fel. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2014. (12. 29.) önkormányzati 
határozata: 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Szomolya Község Polgármestere köszöntője, ünnepi beszéde a 2014. év zárásáról. 
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2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata az önkormányzat által felvenni szándékozott likvid hitelről. 

3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata önkormányzati gépjármű, önkormányzati célra történő 
vásárlásáról. 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata Polgárőr Egyesület pályázata támogatásáról. 

5. Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 64/2014. (12. 29.) 
önkormányzati határozata a Szomolyai „Cseresznyeszem Óvoda” óvodavezetője 
álláspályázatra érkezett pályaművek elbírálásáról. (zárt ülés) 

6. Egyebek. 
 
Az önkormányzat testülete a napirendi pontokat változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 

1. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Mint az már hagyomány minden év 
végén meghívjuk azokat az embereket, akiknek az önkormányzat a legtöbbet köszönhet. Így 
most is köszöntöm kollégáimat, képviselő társaimat, a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szomolyai Kirendeltsége dolgozóit, Szomolya Díszpolgárait. Köszöntöm a Szomolyai 
Cseresznyeszem Óvoda Óvodavezetőjét. Ügyét zárt ülésen fogjuk tárgyalni. Köszöntöm 
Ön9öket és köszönöm egész éves munkájukat. Azt gondolom segítségetekkel egy igazán 
sikeres önkormányzati évet zárunk. Csak meg kell nézni a Szomolyára vezető utat és a község 
önkormányzati tulajdonú útjait. Köszönöm azoknak a vállalkozóknak az önzetlen segítségét, 
akik vállalkozásukkal összefüggő nehézségeik ellenére támogatták rendezvényeinket, 
anyagilag is és természetben is. Azt gondolom, hogy segítségük nélkül nem tartanánk ott, ahol 
vagyunk. A 2014. évi önkormányzati választások után nem volt nehéz újjá szerveződni, 
hiszen 95%-ban ugyanazok a képviselők nyertek képviselőséget, akik az előző ciklusban is. 
Daragó László az új képviselő, pedig igazán régen tevékenykedik az önkormányzattal. Mivel 
az önkormányzat a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda óvodavezetői pályázata 
eredményhirdetésére ezt a mai napot jelöltük meg, így muszáj volt az ülést összehívni év vége 
előtt, de más ügy miatt is szükség van rá, hogy a mai napon határozatot is hozzunk. Így a mai 
találkozó első része rendkívüli testületi ülés. Az ülésnek zárt ülésrésze is lesz, itt a zárt ülés 
szabályait kell alkalmazzuk. Az ülés hivatalos részét követően, hagy hívjak meg minden 
jelenlévőt egy kis közös étkezésre, és baráti beszélgetésre. Bár az ülés a 2014. év zárásáról 
szól én már inkább a jövő évre gondolok. Remélhetőleg a 2015. év lehetőséget fog adni az 
önkormányzati tulajdonban lévő kőbányával kapcsolatos munkaprogram elindítására, a 
Kőhodály felújításával kapcsolatos ÉMOP pályázat lezárására, a Start munkaprogram 
folytatásra, az önkormányzati ingatlanjainkkal kapcsolatos energetikai korszerűsítési 
programjaink lebonyolítására, önkormányzati útjaink minősége további javítására. Legyünk 
optimisták. Célunk szigorú gazdálkodási fegyelemmel, működőképességünket megőrizve, egy 
élhetőbb falusi környezet megteremtése. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Boldog újévet 
mindenkinek. 
 

2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: Szomolya Község Önkormányzata 2015. év rendkívüli kiadása 
térítésére számlavezető bankjától, a Bükkalja Takarékszövetkezettől, likvid hitelt szándékozik 
felvenni 15.000.000. Ft értékben. Ezt a hitelt már a tavalyi évben is felvettük. A likvid hitel, 
vagy folyószámlahitel az a hitelkonstrukció, amely felvehető, a Belügyminisztérium 
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hozzájárulása nélkül is. Sajnos a bank információi alapján a hitel, ezen formáját sem lehet 
folytatólagosan, hitel meghosszabbításként igénybe venni. Mindenképen új hitelfelvételnek 
számít, amelynek vannak költségei. Például jelzálogszerződést kell kötni. A jelzálogszerződés 
tárgya a Szomolya, Kossuth út 3. szám alatt található, „Fekete Cseresznye” Művelődési Ház. 
Az intézmény nem lát el kötelező feladatot. Nincs akadálya, hogy jelzáloggal terhelhető 
legyen. Az ingatlan felértékelésének is lesznek költségei, sőt a szerződés közjegyzői 
hitelesítésének is lesznek költségei. A hitelkonstrukciót a működés és fejlesztések érdekében 
mindenképpen érdemes igénybe venni.  
 
Van-e kérdése valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
Kérdés nem volt.  
 
Guczi István polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Kérem kézfelemeléssel támogatni 
Szomolya Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozó likvid hitelfelvételi szándékát.  
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (12. 29.) önkormányzati 
határozata likvid hitel felvételéről, az ezzel kapcsolatos jelzálog alapításáról Szomolya 
Község Önkormányzat által. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évi 
önkormányzati gazdálkodási működése biztosítása céljából 15.000.000. Ft, azaz Tizenötmillió 
forint, értékben, likvid hitelt vesz fel a számlavezető Bükkalja Takarékszövetkezettől. A hitel 
felvétel érdekében hozzájárul, hogy a hitelintézet jelzáloggal terhelje az 1/1 önkormányzati 
tulajdonban lévő, Szomolya, Kossuth út 3. szám alatt található Fekete Cseresznye Művelődési 
Házra. 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2014. (12. 29.) határozatot egyhangúlag elfogadta, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: 2014.-2019 évek közötti önkormányzati ciklus során megszűnt a 
polgármesterek részére fizethető költség általány. Ez sajnos azt jelenti, hogy azok az 
egyébként hivatalos utak, amelyeket az önkormányzat és a község érdekében teljesítek nem 
téríthetők. Aki költségtérítést fel tudok venni egy hónapban az mindösszesen 70.000. Ft körüli 
összeg. Ezt a költséget csupán a telefonhasználatom díja elviszi. A probléma feloldásaként 
javaslom, annak érdekében, hogy ne saját gépjárművemet használjam, egy önkormányzati 
gépjármű vásárlását. Ennek utánanéztem. Volna egy nagyon jó állapotban lévő DÁCIA típusú 
7 személyes gépjármű, ami kb. 80.000.km futásteljesítménnyel rendelkezik. Az önkormányzat 
gazdálkodási ügyintézőjével egyzetetve, egy ilyen gépjármű vásárlása nem veszélyezteti az 
önkormányzat gazdálkodási működését. Kérem az önkormányzatot a gépjármű vásárlásához 
hozzájárulni szíveskedjenek, önkormányzati feladatok ellátása céljából. A gépjármű 
bekerülési költsége: 1.350.000. Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint. 
 
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2014. (12. 29.) önkormányzati 
határozata, DÁCIA Logan 1,5 DCI típusú gépjármű vásárlásáról 
 
Szomolya Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy önkormányzati 
használat céljára Szomolya Község Önkormányzat DÁCIA Logan 1,5 DCI típusú 
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gépjárművet vásároljon 1.350.000. Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint összegért. A 
gépjármű vásárlása lebonyolítására felhatalmazza a Polgármestert. A gépjármű használatával 
kapcsolatos szabályzatok kidolgozására, utasítja a kirendeltség-vezetőt.  
 
Az önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a 62/2014. (12. 29.) számú határozatot. 
 
4. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: A Szomolyai Polgárőrség kérelemmel fordult Szomolya Község 
Önkormányzatához a szervezet részére pályázatból történő gépjárműbeszerzés támogatása 
ügyében. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Polgárőrség együttműködése minta értékű, főként a 2014. évben történt vezető-
váltást követően. Szinte nap nem telik el anélkül, hogy valamilyen formában ne egyeztetnénk 
aktuális ügyekről. Az a véleményem, hogy az önkormányzatnak minden körülmények között 
most is meg kell adnia ezt a támogatást a Polgárőr Egyesület részére, főként úgy, hogy ez 
most anyagi forrásba nem kerül.  
 
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014. (12. 29.) önkormányzati 
határozata, Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Szomolya Polgárőrség 
gépjárműbeszerzésre vonatkozó pályázatát. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a 63/2014. (12. 29.) számú határozatot. 
 
5. napirendi pont tárgyalása (zárt ülés önálló jegyzőkönyvben) 
 
Mivel egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a polgármester az ülést 15.30 –perckor, 
berekesztette. 
Szomolya, 2015. február 23. 
 
………………………….     …………………………………… 
Guczi István        Dr. Jakab Orsolya  
Polgármester       Jegyző 
        Távollétében és megbízásából: 
        Kövecses Zsolt 
        Kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  ……………………..   …………………………… 
    Dr. Molnár István   Daragó László 
    Képviselő    Képviselő 
 
Jegyzőkönyv vezető: ……………………………… 
 
 
 
 
 



 6 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 12. 29.-én megtartott 
rendkívüli ülés, zárt ülésének: 
A./ Jegyzőkönyve 
B./ Tárgysorozata 
C./ Határozata. 64 
D./ Rendelete:  
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Megnyitó, zárt testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 64/2014. (12. 29.) 

önkormányzati határozata a szomolyai „Cseresznyeszem Óvoda” óvodavezetői 
pályázata elbírálásáról. 

 
Guczi István Polgármester: A tárgyban zárt ülést kell elrendelni, mivel konkrét személy 
kinevezéséről van szó. Megállapítom, hogy a zárt ülésen csak az arra illetékesek vannak jelen. 
 
Megállapítom a határozatképességet. 
 
Kérdezem, hogy a zárt ülés témájához, annak elrendeléséhez van-e valakinek hozzáfűzni 
valója? 
 
Nincs. 
 
A Jegyzőkönyv hitelesítőjeként felkérem változatlanul Dr. Molnár Istvánt és Daragó Lászlót. 
 
Köszöntöm Csuhainé Bajtzáth Magdolnát a szomolyai „Cseresznyeszem Óvoda” megbízott 
óvodavezetőjét. Jelenleg az intézmény irányítását Csuhainé Bajzáth Magdolna végzi. 2014. 
augusztus hónapban jelen testület úgy döntött, hogy a kolléganő 2014. 12. 31.-ig kap 
megbízást az óvodavezetői feladatok ellátására. Megbízatása tehát ez év végén letelik. 2014. 
október hónapban az önkormányzat a kirendeltség-vezető közreműködésével szabályszerű 
pályázatot hirdetett meg a KÖZIGÁLLÁS informatikai honlapon. A pályázatok benyújtása 
határideje, 2014. december 7. volt. Tájékoztatom a testületet, hogy határidőben egy pályamű 
érkezett, amely Csuhainé Bajzáth Magdolnáé a jelenlegi óvodavezetőé. Megkérem Kövecses 
Zsolt, kirendeltség-vezetőt ismertesse a pályázat tartalmát. 
 
Kövecses Zsolt: Tájékoztatom a testületet, hogy a pályázat a KÖZIGÁLLÁS elektronikus 
honlapon kívül Szomolya Kábeltelevízióján, hivatalos honlapján is megjelent. A nyilvánosság 
tehát biztosítva volt. A pályázat feltételei voltak: megfelelő végzettség, nem csak nevelési, 
hanem vezetői végzettség is, valamint a tapasztalat. Pályázati anyagként kértünk: szakmai 
önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt, szakmai tervet, végzetséget igazoló dokumentumok 
másolatát benyújtani. Megállapítható volt, hogy Csuhainé Bajzáth Magdolna pályázata a 
kiírásoknak minden tekintetben megfelel. Határidőben került benyújtásra. 
 
Guczi István polgármester: A pályázatot előzetesen véleményezte, Bene Csaba az 
Önkormányzat kulturális tanácsnoka, Dr. Molnár István egészségügyi tanácsnok és Fülöp 
István ügyrendi bizottsági elnök.  
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Kívántok-e bármit hozzátenni a pályázathoz? 
 
Fülöp István ügyrendi bizottság elnök: Mi is megállapítottuk, hogy mind formai, mind 
szakmai, mind tartalmi vonatkozásban a pályázat megfelelő. Egyben javasoljuk Csuhainé 
Bajzáth Magdolnát óvodavezetőnek kinevezni a jogszabályi feltételeknek megfelelően. 
 
Guczi István polgármester: Kíván-e Csuhainé Bajzáth Magdolna bármit szóban hozzátenni 
pályázatához a szavazás megkezdése előtt. 
 
Csuhainé Bajzáth Magdolna: Nem. 
 
Guczi István polgármester: Kérem tehát szavazni. Aki úgy gondolja, hogy a szomolyai 
„Cseresznyeszem” Óvoda Óvodavezetője Csuhainé Bajzáth Magdolna legyen, kérem, emelje 
fel a kezét.  
 
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2014. (12. 29.) számú határozata 
a szomolyai „Cseresznyeszem” Óvoda óvodavezetői pályázata elbírálásáról: 
 
Szomolya Község Önkormányzata úgy dönt, hogy meghirdetett óvodavezető pályázata, a 
szomolyai „Cseresznyeszem” Óvoda óvodavezetői álláshelyére Csuhainé Bajzáth Magdolnát 
nevezi ki, érvényes és eredményes pályázata alapján. A kinevezés 5 év időtartamra, azaz 2019. 
december 31.-ig szól. A kinevezés első napja: 2015. 01. 01. nap. Az alkalmazás jogi és 
személyzetpolitikai elvégzésre felkéri Szabó Józsefné gazdálkodási előadót.  
 
Az önkormányzat testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
64/2014. (12. 29.) önkormányzati határozatot. 
 
Guczi István polgármester: A kinevezéséhez gratulálok, és további sikeres munkát kívánok. 
Egyéb munkáltatói jellegű dolgokat a jövő év első munkanapján egyeztetünk. Megjegyezni 
kívánom, hogy a most kinevezett óvodavezetőt támogatták közvetlen kollégái is. 
 
Van-e valakinek hozzátenni valója. 
 
Miután vélemény, hozzászólás nem volt az ülést a polgármester 16.00 órakor berekesztette. 
 
Szomolya, 2014. 12. 23. 
Szomolya, 2015. február 23. 
 
………………………….     …………………………………… 
Guczi István        Dr. Jakab Orsolya  
Polgármester       Jegyző 
        Távollétében és megbízásából: 
        Kövecses Zsolt 
        Kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  ……………………..   …………………………… 
    Dr. Molnár István   Daragó László 
    Képviselő    Képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: ……………………………… 


