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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott 
ülésének: 
A./ Jegyzőkönyve 
B./ Tárgysorozata 
C./ Határozata. 55-58 
D./ Rendelete: 11-12 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat 
 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének11/2014 (XI. 20.) 
Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

2. Szomolya Község Önkormányzata 56/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata a 
megalakult ügyrendi bizottság külső tagjairól. (zárt ülés) 

3. Szomolya Község Önkormányzata 57/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 2014. évi pályázatainak elbírálása. 
(zárt ülés) 

4. Szomolya Község Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 8/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

5. Szomolya Község Képviselő-testülete 58/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozata 
alpolgármester tiszteletdíjáról. 

6. Egyebek. 
 
 
Szomolya, 2014. 11. 19 
 
 
 
 
        Kövecses Zsolt 
        Kirendeltség-vezető 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19.-én 18.00 órától 
megtartott képviselő-testületi ülésén. 
 
 
Az üléshelyszíne: Szomolya Község Önkormányzata tanácsterme (3411 Szomolya, Szabadság 
tér 1.) 
 
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 tag jelölt    Tóth József külső tag jelölt 
Lukács Ernő külső tag jelölt    Lukács Ernő külső tag jelölt 
       Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Lakatos Tibor SZRNÖ 
 
Jegyzőkönyv vezető: Kövecses Zsolt 
 
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
   Szabó Józsefné gazdálkodási üi. 
    
 
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 Bene Csaba 
és Kovács Imre 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 55/2014. (11. 19.) önkormányzati 
határozata 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (XI. 20.) 
Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 
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2. Szomolya Község Önkormányzata 56/2014. (11. 19.) határozata a megalakult 
ügyrendi bizottság külső tagjairól. (Zárt ülés) 

3. Szomolya Község Önkormányzata 57/2014. (11. 19.) határozata „Bursa Hungarica” 
felsőoktatási Ösztöndíj 2014. évi pályázatai elbírálása. (zárt ülés) 

4. Szomolya Község Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 8/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

5. Szomolya Község Képviselő-testülete 58/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozata 
alpolgármester tiszteletdíjáról. 

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

1. napirendi pont tárgyalása 
 

Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (XI. 20.) 
Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

 
Guczi István polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a szociális tűzifa pályázaton az 
önkormányzat 53 m3 tűzifa mennyiség beszerzésre kapott lehetőséget, 14.000 Ft/m3 +ÁFA 
egységáron. Sajnos ez a mennyiség kevesebb, mint amennyi igény egyébként lenne. Az Eger 
Erdő Zrt.-vel a megállapodás aláírásra került kölcsönösen. A pályázat szabályzat előírja, hogy 
az önkormányzatnak a tűzifához való hozzájutás szempontjából rendeletet kell alkotnia. A 
rendelet tervezet elkészült. Annak összeállításában közreműködött a családgondozó szolgálat, 
a védőnő, a háziorvos, a kirendeltség-vezető:  
 
Egyeztetésünk alapján a tűzifához jutás alapja, írásbeli kérelem benyújtása. 
 
A kérelem, benyújtói közül előnyt élveznek az alábbi feltételeknek megfelelő személyek:  
 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult,  
Aktív korúak ellátásában részesül, 
Időskorúak járadékában részesül, 
Adósság csökkentő támogatásban részesül,  
Halmozottan hátrányos gyermeket nevel, 
3 vagy annál több gyermeket nevel (RGYK-ban nem jogosult) 
70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas 
 

Valamint különös előnyben részesülnek, akik ezek közül egyszerre több feltételnek 
megfelelnek. 
 
Az Eger Erdő Zrt. szerint a szállítás 2015. január hónapban kezdődhet. 
 
Így a kérelem benyújtásnak végső határideje 2014. 12. 29. 
 
A testület tagjai megkapták a rendelet tervezett szövegét.  
 
Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérése, véleménye. 
 
Amennyiben nincs, úgy kérem a rendelet elfogadását. 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelete (rendelet szövegét ld. csatolásban) 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község a szociális tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét egyhangúlag elfogadta.  
 

2. Napirendi pont tárgyalása: 
 

Az Önkormányzat Ügyrendi bizottsága külső tagjaink megválasztása zárt ülésen történik. 2. 
napirendi pont. Ennek tartalmát különálló jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

3. Napirendi pont tárgyalása: 
 

Az Önkormányzat által csatlakozott Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 
pályázatainak elbírálása. (zárt ülés, különálló jegyzőkönyvben) 
 

4. Napirendi pont tárgyalása: 
 

Tárgy: Szomolya Község Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 8/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet módosítása. (Egységes szerkezetben) 

 
Guczi István Polgármester: Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete 2014. 
október 22.-én alakuló ülésén fogadta el 8/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét. Mivel itt 
nem került sor az ügyrendi bizottság külső tagjai megválasztására, így számukra akkor 
tiszteletdíj sem került megállapításra. A hivatal, gazdálkodási ügyintézőjével egyeztetve 
8000/hónap. Ft tiszteletdíj megállapítását javaslom. Mivel általános szabályként a bizottság 
képviselő és nem képviselő tagjának jogállása azonos, így most kérem nyilatkozni a bizottság 
képviselő tagjait, arról, hogy a tiszteletdíjra igényt tartanak-e. 
 
Fülöp István (elnök): A tiszteletdíjra nem tartok igényt, egyúttal hozzájárulok, hogy a nem 
képviselő tag tiszteletdíjban részesüljön. 
 
Daragó László (képviselő tag): A tiszteletdíjra nem tartok igényt, egyúttal hozzájárulok, hogy 
a nem képviselő tag tiszteletdíjban részesüljön. 
 
Farkas László (képviselő tag): A tiszteletdíjra nem tartok igényt, egyúttal hozzájárulok, hogy 
a nem képviselő tag tiszteletdíjban részesüljön. 
 
Guczi István polgármester: Így szavazásra teszem fel a kérdést. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szomolya Község Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 8/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelete (rendelet szövegét ld. csatolásban) 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 
szóló 12/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendeletét egyhangúlag elfogadta.  
 

5 Napirendi pont tárgyalása:  
 
Guczi István polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíját határozatban kell megállapítanunk. 
Az alpolgármesterrel való egyeztetést követően az alpolgármester tiszteletdíjaként 60.000. 
Ft/hónap összegre teszek javaslatot. Az alpolgármester úr a törvény szerint, ezen tiszteletdíj 
feletti részről nyilatkozatban lemondott, valamint lemondott az ezen összeg mellet járó 
költségtérítésről. (nyilatkozatok csatolva) 
 
Szomolya Község Képviselő-testülete 58/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata 
alpolgármester tiszteletdíjáról 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot: hozta: 

 
 
Szomolya Község Önkormányzata az alpolgármester részére 60.000. Ft /hónap tiszteletdíjat 
állapít meg.  
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteledíjáról szóló 58/2014. (11. 19.) önkormányzati 
határozatát egyhangúlag elfogadta.  
 
Guczi István polgármester: Az egyebekben hozzáfűznivalóm nincs. Van-e valakinek kérdése.  
 
Az egyebekben, egyéb felvetés nem hangzott el, így az ülés 19.30 órakor berekesztésre került. 
 
Szomolya, 2014. november 19. 
 
………………………….    …………………………………….. 
Guczi István      dr. Jakab Orsolya  
Polgármester      Jegyző 
       Távollétében és megbízásából 
       Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
……………………..      ………………………. 
Bene Csaba       Kovács Imre 
Képviselő       Képviselő 
Csatolt mellékletek:  
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete  
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 
 
Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 
32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. A rendelet célja, hatálya 
 
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított 
Szomolya Község Önkormányzata számára. 
 
(2) E rendelet célja, hogy Szomolya településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben 
nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági 
feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Szomolya közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 
 

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 
 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat 
annak a személynek, aki 

a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult,  
b) Aktív korúak ellátásában részesül, 
c) Időskorúak járadékában részesül, 
d) Adósság csökkentő támogatásban részesül,  
e) Halmozottan hátrányos gyermeket nevel, 
f) 3 vagy annál több gyermeket nevel (RGYK-ban nem jogosult) 
g) 70 éven felüli egyedülélő nyugdíjas 
 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott 
feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 
végzett. 



 7 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 
nem kérhető. 
 

3. A támogatás igénylésének menete 
 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
kérelemre indul.  
(2) A kérelmeket 2014. december 29. napjáig lehet a Közös Önkormányzati Hivatalba 
benyújtani, Szomolyán. 
(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselőtestület a benyújtási határidő után 3 munkanapon 
belül dönt. 
(4) A döntést követően a rendelkezésre állással, a polgármester gondoskodik a tűzifa 
kiszállításáról. 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
 
5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 
számára megállapított 942.340. Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által 
biztosított 127.000. Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – 
függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban 
meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani. 
 

II. fejezet 
 Záró rendelkezések 

 
6 § (1) Ezen rendelet 2014. november 21. napján lép hatályba, és 2015. május 31. napján 
hatályát veszti. 
 
 
…………………………..    …………………………. 

Guczi István      Dr. Jakab Orsolya 

  polgármester                 jegyző 

Távollétében és megbízásánból: Kövecses 

Zsolt kirendeltség vezető 
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Szomolya Község Képviselő-testülete 12/2014. (XI. 20.) az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 

szóló 8/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(egységes szerkezetben) 

  

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
A testületi képviselőt havi bruttó 30.000. Ft Tiszteletdíj illeti meg. 

 
2.§ 

A bizottságok nem képviselő tagjait havi bruttó 8.000. Ft tiszteletdíj illeti meg. 
(módosítás) 

3.§ 
Az önkormányzat a települési képviselőknek természetbeni juttatást nem állapít meg.  

 
4.§ 

A megállapított tiszteletdíjak kifizetése a képviselők és a bizottsági tagok nyilatkozata alapján, 
a személyi jövedelemadóra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően történik. 
 

5.§ 
A megállapított tiszteletdíjak kifizetése negyedévente történik. 

 
6.§ 

Jelen rendeletet, a módosításával együtt, október 12. napjától kell alkalmazni. 
 

7.§  
Jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszíti az Önkormányzat 14/2010. (X. 22.) 

önkormányzati rendelete. 
 
Szomolya, 2014. november 19. 
 
 
Guczi István        Dr. Jakab Orsolya 
Polgármester        Jegyző 
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Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott zárt 
ülésének: 
A./ Jegyzőkönyve 
B./ Tárgysorozata 
C./ Határozata. 56-57 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Szomolya Község Önkormányzata 56/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata a 
megalakult ügyrendi bizottság külső tagjairól. (zárt ülés) 

2. Szomolya Község Önkormányzata 57/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 2014. évi pályázatainak elbírálásáról (zárt 
ülés) 

 
 
Szomolya, 2014. 11. 19 
 
 
 
 
        Kövecses Zsolt 
        Kirendeltség-vezető 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19.-én 18.00 órától 
megtartott képviselő-testületi zárt ülésén. 
 
 
Az üléshelyszíne: Szomolya Község Önkormányzata tanácsterme (3411 Szomolya, Szabadság 
tér 1.) 
 
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 
Tóth József külső tag jelölt    Tóth József külső tag jelölt 
Lukács Ernő külső tag jelölt    Lukács Ernő külső tag jelölt 
       Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Lakatos Tibor SZRNÖ 
 
Jegyzőkönyv vezető: Kövecses Zsolt 
 
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
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Polgármester mivel megbízatás tárgyalása és konkrét személyeket érintő hatósági ügyek 
következnek, elrendeli a zárt ülést.  
 
Megállapítja a Polgármester, hogy a teremben csak a zárt ülésnél érdekeltek tartózkodnak. 
 

1. Napirendi pont: 
 
Guczi István polgármester: Mivel Szomolya Község Önkormányzata alakuló ülésén a létrejött 
ügyrendi bizottság külső tagjait nem tudtuk megválasztani, erre most kerül sor. A külső 
tagságra két fő kapott felkérést, a jelen lévő Tóth József, és Lukács Ernő, mindketten 
szomolyai lakosok. Gondolom, őket nem kell bemutatnom. Tóth József évekig tagja volt 
képviselőként az önkormányzatnak. Az általános iskola nyugalmazott igazgatója. Lukács 
Ernő elsősorban kulturális tevékenységéről ismert. Fest, verseket ír, elsősorban Szomolyáról. 
Először őket kérem, hogy nyilatkozzanak arról vállalják-e a felkérést. 
 
Tóth József: Igen, vállalom. 
 
Lukács Ernő: Igen vállalom. 
 
Guczi István polgármester: Kérdezem a képviselő-testület tagjait, van-e esetlegesen 
ellenvetésük, vagy kérdésük.  
 
Ellenvetés, kérdés nem volt. 
 
Guczi István polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. 
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Szomolya Község Képviselő-testülete 56/2014. (11. 20.) önkormányzati határozata az 
ügyrendi bizottság külső, nem képviselő tagjainak megválasztásáról. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2014. (11. 19.) önkormányzati 
határozata (határozat szövegét ld. csatolásban) 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat ügyrendi bizottsága külső, nem képviselő tagjainak 
megválasztásáról szóló 56/2014. (11. 19.) önkormányzati határozatát egyhangúlag elfogadta.  
 
Guczi István polgármester: A megválasztásukhoz gratulálok, és jó munkát kívánok. A 
bizottság tagságának felsorolása az alakuló ülésen elfogadott SZMSZ függelékében került sor, 
így a külső tagság miatt nem szükséges azt módosítani, csak a függeléket javítani kell. Ezt a 
kirendeltség-vezető feladatává teszem. 
 

2. napirendi pont:  
 
Guczi István polgármester: 2014. évben az önkormányzat ismét pályázott a „Bursa 
Hungarica” felsőoktatási ösztöndíjra. Itt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, valamint 
az önkormányzatunk által közösen, egyenlő arányban történő, nappali tagozaton tanuló 
hallgatók anyagi támogatásáról van szó. Szomolyáról hat fő nyújtotta be támogatási kérelmét. 



 12 

A 6 fő meg is felelt az előírásoknak. Az önkormányzat gazdálkodási ügyintézőjével 
egyeztetve az önkormányzat 10 hónapra, havi 5000. Ft/fő támogatási összeget javasol 
elfogadni a Képviselő-testületnek. 
 
Van-e kérdés, ellenvetés? 
 
Kérdés ellenvetés nem volt. 
 
Guczi István polgármester: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést.  
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Szomolya Község Képviselő-testülete 57/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata a „Bursa 
Hungarica” felsőoktatási ösztöndíjról 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2014. (11. 19.) önkormányzati 
határozata: 
 
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben 6 fő nappali tagozatos 
főiskolai hallgató 10 hónapra történő havi 5000. Ft összegű támogatásáról határoz. 

- Bóta Lili 
- Csiki Lilla 
- Horváth Mátyás 
- Jobbik Virginia 
- Szendrei Lídia 
- Vincze Ádám 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szomolya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a „Bursa Hungarica” felsőoktatási ösztöndíj támogatási határozatát 
nevenként egyhangúlag elfogadta.  
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, így a zárt ülés berekesztésre került. 
 
 
Szomolya, 2014. 11. 19. 
 
 
 
…………………………………    ………………………………. 
Guczi István       Dr. Jakab Orsoolya 
Polgármester       jegyző 

Távollétében és felhatalmazásával: 
Kövecses Zsolt 
Kirendeltség-vezető 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
…………………      ………………………………… 
Bene Csaba       Kovács Imre 
Képviselő       Képviselő 
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Melléklet:  
 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2014. (11. 19.) önkormányzati határozata 

 a megalakult ügyrendi bizottság külső tagjairól.  
 
 
Szomolya Község Önkormányzata úgy hartároz, hogy 2014. 10. 22. napon megalakult 
ügyrendi bizottság tagjai, közé megválasztja  
 

- Tóth Józsefet 
- Lukács Ernőt 

 
 
Szomolya, 2014. november 19. 
 
 
 
 
Guczi István      Dr. Jakab Orsolya 
Polgármester      Jegyző 
       Távollétében és megbízásából:  
       Kövecses Zsolt  
       Kirendeltség-vezető 


