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MEGHÍVÓ 

Képviselő-testület rendes ülésére 

 

Szomolya Község Önkormányzata Polgármestere ezúton tisztelettel meghívja Szomolya Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő rendes testületi ülésére. 

Időpont: 2019.02. 06. (szerda) 15.00 óra. 

Helyszín. Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala Tanácsterme (3411 Szomolya, 

Szabadság tér 1.)  

Javasolt napirendi pontok: 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (02.06.) önkormányzati határozata 
középtávú tervezésről az Áht. 29/A. §-a alapján. 

2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.07.) önkormányzati rendelete 
Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 

3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (02.06.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről. 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (02.06.) önkormányzati határozata 
a polgármester szabadsága 2019. évi ütemtervéről. 

5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (02.06.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről. 

6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (02.06.) önkormányzati határozata 
Bajzáth József szomolyai lakos 1140/16S. hr.számú ingatlana eladásával kapcsolatosan 
elővásárlási jog érvényesítése lehetőségéről. (zárt ülés) 

7. Dr. Szalóki Nikoletta szomolyai lakos kérésére közlekedési domború tükör elhelyezése, Szomolya 
önkormányzati tulajdonú Dobó út kereszteződésében.  

8. Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatása képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. 



9. Egyebek.  
 
 
A tervezett témák fontossága miatt feltétlen megjelenést kérek! 
 
Szomolya, 2019.01.31. 
 
        Guczi István 
                 Polgármester sk. 
 
 
 
Értesülnek: 
 

1. Kovács Imre alpolgármester 
2. Bene Csaba képviselő 
3. Daragó László képviselő 
4. Farkas László képviselő 
5. Fülöp István képviselő 
6. Dr. Molnár István képviselő 

 
Meghívottak: 
 

1. Tállai András Miniszterhelyettes, Országgyűlési Képviselő 
2. Dr. Jakab Orsolya jegyző 
3. Önkormányzati Hivatal dolgozói 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meghívó: 1 db 
Jegyzőkönyv: 2/2019. 
Határozat: 3-7. 
Rendelet: 1  
Jelenléti ív: 1 db 

 
 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont: 2019.02.06. 
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 
 
Meghívót kapott: 
 

1. Kovács Imre alpolgármester 
2. Bene Csaba képviselő 
3. Daragó László képviselő 
4. Farkas László képviselő 
5. Fülöp István képviselő 
6. Dr. Molnár István képviselő 

 
Tanácskozási joggal: 
 
 Tállai András Miniszterhelyettes 
dr. Jakab Orsolya jegyző 
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
Önkormányzati Hivatal dolgozói 
 
Jelen van: 
 
Guczi István polgármester 
Kovács Imre alpolgármester 
Daragó László képviselő 
Farkas László képviselő 
Fülöp István képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
 
Távolmaradását jelezte: 
Bene Csaba képviselő 
Dr. Molnár István képviselő 
Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és felhatalmazásával Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető van 
jelen. 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Kövecses Zsolt 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 
 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata középtávú tervezésről az Áht. 29/A. §-a alapján. 

2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.07.) önkormányzati 



rendelete Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 
3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (02.06.) önkormányzati 

határozata az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről. 
4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (02.06.) önkormányzati 

határozata a polgármester szabadsága 2019. évi ütemtervéről. 
5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (02.06.) önkormányzati 

határozata az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről. 
6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (02.06.) önkormányzati 

határozata Bajzáth József szomolyai lakos 1140/16S. hr.számú ingatlana eladásával 
kapcsolatosan elővásárlási jog érvényesítése lehetőségéről. (Zárt ülés) 

7. Szalóki Nikoletta szomolyai lakos kérésrel közlekedési domború tükör elhelyezése, Szomolya 
önkormányzati tulajdonú Dobó út kereszteződésében.  

8. Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatása képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. 
9. Egyebek.  

 
 
Guczi István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő 
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Távolmaradását előzetesen jelezte: Bene Csaba 
képviselő, Dr. Molnár István képviselő, Dr. Jakab Orsolya jegyző. Az ülés jegyzőkönyvét Kövecses Zsolt 
kirendeltség-vezető vezeti.  
 
Az ülés meghívójában az alábbi napirendi pontok szerepelnek:   
 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata középtávú tervezésről az Áht. 29/A. §-a alapján. 

2. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.07.) önkormányzati 
rendelete Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 

3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről. 

4. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata a polgármester szabadsága 2019. évi ütemtervéről. 

5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről. 

6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata Bajzáth József szomolyai lakos 1140/16S. hr.számú ingatlana eladásával 
kapcsolatosan elővásárlási jog érvényesítése lehetőségéről. (Zárt ülés) 

7. Dr. Szalóki Nikoletta szomolyai lakos kérésére közlekedési domború tükör elhelyezése, 
Szomolya önkormányzati tulajdonú Dobó út kereszteződésében.  

8. Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatása képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. 
9. Egyebek.  

 
A mai ülésen a jegyzőkönyv hitelesítőjeként felkéri: Farkas László képviselőt és Fülöp István 
képviselőt. 
 
Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet ért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (02.06.) önkormányzati határozata.  
 
A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 



Igen: 5 fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  
 

1. napirendi pont: 
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata középtávú tervezésről az Áht. 29/A. §-a alapján. 
 
Guczi István polgármester: Tisztelt Képviselőt-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-a minden évre előírja a középtávú tervezést a következők szerint: 

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) aGst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

A 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a szerint az önkormányzat saját bevételének minősül  

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)            3. § 

(1) bekezdése értelmében adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén 

annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 



d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő 

megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repró ügyleteket is - a visszavásárlásig, 

és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-

nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 

Fontos előírás, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 

haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, 

úgy kérem, szavazni szíveskedjetek. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (02.06.) önkormányzati 

határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2019 – 

2022. évekre vonatkozó középtávú tervének elfogadása 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető fizetési kötelezettségeinek 2019-2022. évi középtávú tervét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 
Igen: 5fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  
 

2. napirendi pont: 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.07.) önkormányzati rendelete 

Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvényt. A törvény alapján megterveztük 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. 2019-ban 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, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

– 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; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 

– gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

– 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. 

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2019. évi 

költségvetés melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen 

tükrözik.   

A 2019. 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 település üzemeltetés és fejlesztés. 

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

 

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 648 256 655.-Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 15 000 000-  Ft-tal egészít ki, így 

összesen  663 256 655.-Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely  21%-kal elmarad az előző évi 

eredeti előirányzattól.  2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános 

működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a 

kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli 

bevétellel 39 088 300.- Ft összegben számoltunk, ami bérleti díj, szolgáltatás nyújtásból és 

közhatalmi bevételből  tevődik össze. 



A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások illetve a 

felújítások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény előírásait –  0.- Ft hitel felvétellel számoltunk. 

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: 

 

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 648 256 655 Ft, melyet a 

finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 15 000 000.- Ft-tal egészítenünk ki, így 

összesen 663 256 655.- Ft kiadással számoltunk, mely 21%-kal elmarad az előző évi eredeti 

előirányzattól. 

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 13 fő. A 

közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 26 fő. 

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: 

Szomolya Cseresznyeszem Óvoda- Központi irámyitó szerv támogatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
(zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben 
felmérte a szabályozás várható következményeit. 
 
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:1 
 
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.  
 
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
Az ülés meghívójával a képviselők kézhez kapták a rendelettervezetet, amely a költségvetés 
tervezett bevételei és kiadásai részletes bontásban találhatóak. A nagy számok senkit ne 
tévesszenek meg, az a pályázatok miatt az önkormányzatnál lévő pénzek miatt ilyen 
volumenű. 
 
Az önkormányzat Ügyrendi bizottsága az ülés előtt a költségvetési rendeletet véleményezte. 
A szót átadom Fülöp Istvánnak a bizottság elnökének.  
 
Fülöp István: Az önkormányzat ügyrendi bizottsága 3 igen szavazattal javasolja az 
önkormányzat testülete felé a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását. 
 
Guczi István polgármester: Evvel a felvezetéssel van-e valakinek kérdése és hozzáfűznivalója. 
Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazni szíveskedjetek. Aki arra szavaz, hogy Szomolya 
Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése elfogadásra kerüljön, 648 256 655.-Ft 
bevétellel, ugyanennyi kiadással, 0 Ft mérleggel, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (A 
rendelet részletes szövegét ld. mellékletben.) 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.07.) Önkormányzati 
Rendelete 

 
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása költségvetése 
 
A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 
Igen: 5fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  
 

3. napirendi pont: 
 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019 (02.06.) önkormányzati 
határozata, az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve elfogadásáról. 
  
Guczi István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzési törvényben, valamint az 

önkormányzat közbeszerzési szabályzatában megfogalmazottak szerint minden évben az 

önkormányzatnak közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 

jelenleg hatályos közbeszerzési tervünk lejár. 



Ebben az évben az Egészségház kialakítása, valamint a szociális közétkeztetés fejlesztése, központi 

konyha felújítása munkálatait szeretnénk elkezdeni. A közbeszerzési eljárás kezdetének várható 

időpontja május június hónap. 

Az érintett pályázatok: 

Területi Operatív Program: 4.1.1.15.-Bo1-2016-00007 Cím: Szomolya település Egészségügyi 

alapellátásának infrastrukturális fejlesztése. Építés beruházás. Támogatás: 33.608.200. Ft. Eljárás: 

nemzeti nyílt eljárás 

Területi Operatív Program: 4.2.1-16-BO1-2017-00010 Cím: Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése. Építési beruházás. Támogatás 55.000.000. Ft. Eljárás: 

Nemzeti nyílt eljárás.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közbeszerzési terv elfogadására. 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (02.06.) határozata 

Szomolya Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről 

A képviselő-testülete Tard Község Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyben elrendeli annak a község honlapján való 

közzétételét, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszerben való publikációt  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal. 

Szomolya Község Önkormányzata a közbeszerzési szabályzatot egyhangúlag elfogadta az alábbi 

szavazati arányokkal: 

A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 
Igen: 5 fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  

 
 

 

 

 

4. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (02.06.) önkormányzati 
határozata a polgármester szabadsága 2019. évi ütemtervéről. 
 



Guczi István polgármester: a napirendi pontot az is aktuálissá teszi, hogy az önkormányzat 

elektronikus úton 2019.02.04. napon, Szakmai segítségnyújtás címen levelet kapott, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivataltól, amelyben a főállású polgármester szabadságolása tárgyában 

szakmai útmutatóval, egyben felhívással élnek. A Kttv. 225./C§ (1) bekezdése alapján a főállású 

polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra, valamint 14 munkanap pótszabadságra jogosult. A 

(2) bekezdés szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület, minden év február 28. 

napjáig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot a továbbiakban az 

ütemezésnek megfelelően kell kiadni. A (4) bekezdés előírja, hogy a polgármesternek a szabadságot 

az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31. napjáig kell igénybe venni.   

Mint arra a testület emlékszik bizonyára mind az ütemezéssel, mind annak időpontjával 2018. évben 

probléma volt. A szabadság kérdését végül egyoldalú jognyilatkozattal lehetett rendeznem, így 20 

nap szabadságom maradt bent. Itt próbáltuk magyarázni a pályázatokkal kapcsolatos gyors, 

szabadságokat figyelmen kívül hagyó kincstári hiánypótlások szükségességével, amelyek adott estben 

jogvesztőek, a szabadságom alakulását, de ezúttal be kívánom tartani a törvényességet, már csak 

arra való tekintettel is, hogy önkormányzati választási évben vagyunk. 

Tájékoztatom a testülete, hogy 2018. évi bennmaradt 20 napom, valamint 2019. évben esedékes 39 

napomat az alábbi ütemezés szerint kívánom igénybe venni: 

2019. 02.25.-2019.03.08. 10 nap 

2019.03.18.-2019.03.29. 10 nap 

Áthozott szabadság: 20 nap. 

 

2019. évben járó szabadság ütemezése 

2019.05.06.-2019.05.17. 10. nap 

2019.06.17.-2019.06. 21. 5 nap 

2019.07.01.-2019.07.12. 10 nap 

2019.07.29-2019.08.09. 10 nap 

2019.09.16-2019.09.19. 4 nap 

Mindösszesen: 39 nap. 

Ugyanezen jogszabály alapján a polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően, csak előre nem 

látható, rendkívüli estben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes 

bejelentést követően veheti igénybe. 

Amennyiben senkinek nincs kérdése, úgy kérem a polgármester 2019. évi szabadság ütemezését 

határozatban fogadja el a Képviselő-testület. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019 (02.06.) önkormányzati határozata 



Tárgy: a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezése. 

Szomolya Község Önkormányzata polgármestere 2019. szabadságát az alábbrészletezettek szerint 

ütemezi: 

2019. 02.25.-2019.03.08. 10 nap 

2019.03.18.-2019.03.29. 10 nap 

Áthozott szabadság: 20 nap. 

 

2019. évben járó szabadság ütemezése 

2019.05.06.-2019.05.17. 10. nap 

2019.06.17.-2019.06. 21. 5 nap 

2019.07.01.-2019.07.12. 10 nap 

2019.07.29-2019.08.09. 10 nap 

2019.09.16-2019.09.19. 4 nap 

Mindösszesen: 39 nap. 

 

A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 
Igen: 5 fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  

 
5. napirendi pont 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terve. 

Guczi István polgármester: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.27.) 

Kormányrendelet bevetette az új elemként az un. folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés rendszerét. Röviden: FEUVE. 

Ennek elemei: Ellenőrzési nyomvonal meghatározása, kockázatkezelés, szabálytalanságokkal 

kapcsolatos eljárásrend kialakítása kötelezettségét költségvetési szervek számára. 

A belső ellenőrzés rendszerét jelenleg a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője végzi, 

külső szakember megbízásával és bevonásával. Annak tartalmát viszont az önkormányzatnak kell 

meghatároznia. 



Mivel Szomolya Község Önkormányzata számos pályázatban konzorciumi partner és egyben 

konzorciumvezető is, így javaslom, hogy a FEUVE rendszer tartalma 2019. évben a Szomolya Község 

Önkormányzata Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt, nyertes, pályázatokkal kapcsolatos 

szerződéskötésekből adódó kötelezettségeinek és elszámolása ellenőrzésének folyamata legyen. Ezt 

az is indokolja, hogy az eges pályázatokkal kapcsolatos fenntartási időszakban is van az 

önkormányzatnak beszámolási kötelezettsége. Az begyes pályázatok, átlagosan 5 év időtartamon 

keresztül elszámoltathatók, az egyes pályázatokkal kapcsolatos iratkezelésről, és létesítmény 

fenntartásról. 

Ven-e a témához bárkinek kérdése, hozzáfűznivalója. Amennyiben nincs, úgy kérem Szomolya Község 

önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tartalmát fogadjuk el. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019 (02.06.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési rendszer tartalmi eleme 

elfogadása. 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési 

rendszer tartalmi elemévé az alábbi témát teszi: Szomolya Község Önkormányzata az Európai Unió és 

a Magyar Állam által kiírt, nyertes, pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötésekből adódó 

kötelezettségeinek és elszámolása ellenőrzésének folyamata. 

A 7 fő önkormányzati Képviselőből, 5 fő szavazott. A határozat elfogadásra került az alábbi szavazati 
arányokkal: 
 
Igen: 5 fő. 
Nem: 0 fő 
Tartózkodás: 0 fő.  
 

6. napirendi pont. 
 
Guczi István polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 6. napirendi pont, Bajzáth 
József szomolyai lakos ingatlan eladásával kapcsolatosan zárt ülés tárgyát képezi,így arról önálló 
jegyzőkönyv kerül felvételre.  
 

7. napirendi pont. 
Tárgy: Szalóki Nikoletta szomolyai lakos által kért, önkormányzati utak kereszteződésében forgalmi 
domború tükör elhelyezése. 
 
Guczi István polgármester: Szalóki Nikoletta szomolyai lakos képviseletében több az utcában lakó 
lakos Szomolya Község Önkormányzatához fordult írásbeli beadványában annak érdekében, hogy a 
Szomolya Dobó út, Kossuth út kereszteződésében a forgalmi helyzet, elsőbbségadás és beláthatóság 
megkönnyítése érdekében kerüljön domború tükör elhelyezésre. Utána néztem, hogy egy ilyen 
domború tükör elhelyezése nem kíván közlekedéstechnikai egyeztetést. Interneten utána néztem, 
hogy egy 80 cm átmérőjű domború tükör bekerülési költsége 80.000 Ft. Mint, valamennyiünk előtt 
ismeretes valóban a két út kereszteződése nehezen belátható balesetveszélyes. Ott ténylegesen 
indokolt lenne tükröt elhelyezni. Tájékoztatom a testületet, hogy a szabad felhasználású keretem 
terhére a közlekedési tükröt megrendelem és elhelyeztetem. A napirendi pont határozathozatalt 
nem igényel.    
 



8. napirendi pont 
Tárgy: Ügyrendi Bizottság Elnöke beszámolója vagyonnyilatkozatok leadásáról. 
 
Guczi István polgármester: Felkérem az Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 
önkormányzati képviselői, és a bizottsági nem képviselői tagok vagyonnyilatkozatok leadásáról. 
 
Fülöp István elnök: 2019. év január hónapban Szomolya Község Önkormányzata képviselői és a 
bizottság nem képviselői tagjai megkapták a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyomtatványokat. 
Tájékoztatom az önkormányzat testületét, hogy 2019.01. 31. nappal bezárólag, valamennyi 
képviselő, nem képviselő tag és a polgármester vagyonnyilatkozatát is kézhez kaptam. A 
vagyonnyilatkozatok az önkormányzati hivatal páncélszekrényében elhelyezésre kerültek. 
 
Amennyiben senkinek nincs kérdése, hozzátennivalója úgy a napirendeket önálló jegyzőkönyvvel a 
zárt üléssel folytatjuk. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülése 16.15-kor berekestésre került. 
 
 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
 Guczi István      Dr. Jakab Orsolya 

polgármester  Jegyző távollétében és felhatalmazásával: 
   Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 
 
……………………………………………………..   ………………………………………………………. 
 Farkas László      Fülöp István 
 
 
Jegyzőkönyv:………………………………… Kövecses Zsolt 

 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


