Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 01. 27.-én megtartott
ülésének:
A./ Jegyzőkönyve
B./ Tárgysorozata
C./ Határozata: 4-8
D./ Rendelete: 1-2
TÁRGYSOROZAT
Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szomolya Község Képviselő-testülete 5/2015. (I. 27.) önkormányzati
határozata az önkormányzat 2014-2019. önkormányzati ciklus gazdasági
programja elfogadása. (határozati javaslat)
Szomolya Község Képviselő-testülete 6/2015. (I. 27.) önkormányzati
határozata szociális étkeztetés napi díjainak megállapításáról.
Szomolyai „Cseresznyeszem” Óvoda 2015. évi költségvetése (Tájékoztatás)
ld. melléklet
Szomolya Község Képviselő-testülete 1/2015. (I. 28.) önkormányzati
rendelete Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról.
Szomolya Község Önkormányzata 7/2015. (I. 27.) önkormányzati határozata
helyi értéktár létrehozásáról, helyi értéktár bizottság létrehozásáról.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 28.)
önkormányzati rendelete a 9/2014. (X. 23.) a Szervezeti és Működés
Szabályzatról önkormányzati rendelet módosításáról.
Szomoplya Község Önkormányzata 8/2015. (03. 27.) határozata megbízás
adása önkormányzati gazdálkodási szabályzatok kidolgozására.
Írásbeli tájékoztatás a 2015. március 01. naptól hatályosuló, pénzbeli és
természetbeli ellátásokhoz köthető szolgáltatások jogszabályi változásáról.
(ld. melléklet)
Általános tájékoztatások. (ea. Polgármester)
Tájékoztatás a Szomolyai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos
időközi választás elmaradásáról.
Egyebek.

Szomolya, 2015. 01. 27.

Kövecses Zsolt
Kirendeltség-vezető

1

Jegyzőkönyv
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-én 15.00 órától
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Az üléshelyszíne: Szomolya Község Önkormányzata tanácsterme (3411 Szomolya,
Szabadság tér 1.)
Jelen vannak:

Meghívottak:

Guczi István polgármester
Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Fülöp István képviselő
Farkas László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Szabó Józsefné gazdálkodási üi.
Tóth József külső tag
Lukács Ernő külső tag

Guczi István polgármester
Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Fülöp István képviselő
Farkas László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Szabó Józsefné gazdálkodási üi.
Tóth József külső tag
Lukács Ernő külső tag
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Lakatos Tibor SZRNÖ

Jegyzőkönyvvezető: 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 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
önkormányzati határozata:

Képviselő-testülete

4/2014.

(01.

27.)

Napirendi pontok:
1. Szomolya Község Képviselő-testülete 5/2015. (I. 27.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2014-2019. önkormányzati ciklus gazdasági programja
elfogadása. (határozati javaslat)
2. Szomolya Község Képviselő-testülete 6/2015. (I. 27.) önkormányzati határozata
szociális étkeztetés napi díjainak megállapításáról.
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3. Szomolyai „Cseresznyeszem” Óvoda 2015. évi költségvetése (Tájékoztatás) ld.
melléklet
4. Szomolya Község Képviselő-testülete 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete
Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról.
5. Szomolya Község Önkormányzata 7/2015. (I. 27.) önkormányzati határozata
helyi értéktár létrehozásáról, helyi értéktár bizottság létrehozásáról.
6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 28.)
önkormányzati rendelete a 9/2014. (X. 23.) a Szervezeti és Működés
Szabályzatról önkormányzati rendelet módosításáról.
7. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (01. 27.)
határozata, megbízás adása önkormányzati gazdálkodási szabályzatok
kidolgozására.
8. Írásbeli tájékoztatás a 2015. március 01. naptól hatályosuló, pénzbeli és
természetbeli ellátásokhoz köthető szolgáltatások jogszabályi változásáról. (ld.
melléklet)
9. Általános tájékoztatások. (ea. Polgármester)
10. Tájékoztatás a Szomolyai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos
időközi választás elmaradásáról.
11. Egyebek.
Az önkormányzat testülete a napirendi pontokat változtatás nélkül, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési
lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési
politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.
A gazdasági program megalkotása minden önkormányzati ciklus elején kötelező.
Ugyanekkor figyelembe veszi az önkormányzat a gazdálkodási környezeti változások
napjainkban tapasztalható gyors változásait. A jelenleg testület elé tárt gazdasági
program így vázlat jellegű, annak érdekében, hogy az bármikor átírható, legyen.
Önkormányzatunk a fejlesztések terén most is a belső, valamint az Európai Unió
pályázataira fog összpontosítani. Sajnos pénzügyi lehetőségeinkből kevés önállóan
finanszírozott fejlesztésre jut forrás. Az Önkormányzat ezek szellemében állította össze
a 20014-2019. évek önkormányzati ciklusára vonatkozó gazdasági programját.
Az írásbeli anyagot valamennyi önkormányzati képviselő megkapta. A gazdasági
program e előzetesen Fülöp Istvánnal, az Ügyrendi bizottság elnökével került
egyeztetésre.
Van-e valakinek kérdése?
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Kérdés nem lévén szavazásra teszem fel a kérdést szíveskedjen kézfelemeléssel
szavazni, aki Szomolya Község Önkormányzata 2014-2019.évekre vonatkozó
Gazdasági Programját elfogadja.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (01. 27.) határozata:
Az Önkormányzat képviselő-testülete Szomolya Község Önkormányzata 2014-2019
évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadja.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a gazdasági programot elfogadja.
(Gazdálkodási program szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 1. számú
melléklet)
2. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: Minden év elején az önkormányzat határozatban fogadja el
az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés napi díjait, valamint a díjban az
önkormányzat által adott támogatás mértékét. Átadom a szót Szabó Józsefné
ügyintézőnek a határozati javaslatról szóló tájékoztatás ügyében.
Szabó Józsefné ügyintéző: Az étkeztetést biztosító vállalkozóval folytatott egyeztetést
követően a vállalkozó kijelentette, hogy ebben az évben a tavalyihoz képest emelni nem
akar. A ráfordítások egyes költségelemei külön-külön változnak, de a végösszegek nem
fognak változni.
Guczi István polgármester: A határozati javaslatot minden képviselő írásban kézhez
kapta. Ebben nyersanyag, rezsi, áfa bontásban részletesen kimutatásra kerültek a térítési
díjak az óvoda, általános iskola, szociális étkeztetés tekintetében. Van-e valakinek
hozzáfűzni valója?
Nincs vélemény.
Guczi István polgármester: Amennyiben nincs vélemény, úgy szavazásra teszem fel a
kérdést. Kérem kéz felemeléssel szavazzon, aki egyet ért az önkormányzat vállalkozó
által bejelentett élelmezési díjainak megállapításával:
Szomolya Község Önkormányzata
önkormányzati határozata:

Képviselő-testülete

6/2015.

(01.

27.)

Szomolya Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által biztosított
szociális természetű élelmezés térítési díjait jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete
alapján állapítja meg.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 6/2015. (01.27.) számú
határozatát 7 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja.
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3. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: A harmadik napirendi pont a szomolyai „Cseresznyeszem”
óvoda 2015. évi költségvetése. A költségvetést a „Cseresznyeszem” Óvoda
óvodavezetője állította össze. Az óvoda költségvetése természetesen beépül Szomolya
Község Önkormányzata költségvetésébe. Így a gazdálkodással való egyeztetésünk
alapján nem szükséges elfogadásáról önálló határozatot hozni. Az anyag kiosztásra
került írásban is. Nagyobb személyi tétel benne egy fő részére az év során jubileumi
jutalom kifizetése, 30 év munkaviszonyt követően. Ez viszont jogszabály alapján
muszáj kifizetnünk. Véleményem szerint az anyag nem igényel határozathozatalt, mivel
az Óvoda költségvetése beépül Szomolya Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetésébe, annak szerves résztét képezi. Van-e valakinek az anyaghoz kérdése,
hozzáfűznivalója?
Vélemény nem volt.
4. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: A 2015. gazdálkodási év egyik legfontosabb pontja
következik, a 2015. évi gazdálkodás elfogadása. Előre bocsátom, hogy nem vagyunk
minden információ birtokában, a költségvetést viszont jogszabály erejénél fogva első
körben tárgyalni kell. Az ügy megfordult és egyeztetésre került az ügyrendi bizottsággal,
valamint a pénzügyi tanácsnokkal. Az anyagot a gazdálkodási előadóm dolgozta ki.
Van-e hozzáfűznivaló?
Szabó Józsefné gazdálkodási ügyintéző: A kulturális feladatok normatívája még
hiányzik. Az 5. számú tájékoztató tábla adatai szerint a kulturális feladatokra
63.873.517.Ft kerül még felosztásra, lakosságszám arányosan. Az előirányzat számát
még nem tudjuk. Ennek az összegnek a ránk eső részét biztosan be kell még építeni a
rendeletbe. Így még nem javaslom a költségvetési rendelet elfogadását. Az
önkormányzat éves költségvetését 2015. február 15-ig kell elfogadni. Így egészen
biztosan kell ez időpontig testületi ülést tartani.
Guczi István polgármester: A gazdálkodási előadóhoz hasonlóan javaslom a testületnek,
hogy ebben a formában ne fogadják el Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetését.
Amennyiben nincs további kérdés, úgy kérem kézfeltartással szavazni.
Tehát az szavazzon kézfeltartással, aki nem fogadja el Szomolya Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének rendelettét a rendelkezésre álló formában.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I. 27.)
önkormányzati rendelete, Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről.
Szomolya Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 nem szavazattal, tartózkodás és
igen szavazat nélkül, elutasítja Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetése rendeleti javaslatának elfogadását. Egyben utasítja a Polgármestert és a
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kirendeltség-vezetőt a rendelet továbbfejlesztésére és a hiányzó számszaki adatokkal
való pótlására.
Határidő legkésőbb 2015. 02. 15.

5.-

Napirendi pont tárgyalása:

Guczi István polgármester: Szomolya Község Önkormányzat megbízásából javaslatot
teszek helyi értéktár bizottság felállítására. 20006. évtől kezdődően vagyok
polgármester és az előtt sem, azóta sem került sor Szomolya helyi értéktára
összeállítására. Pedig igazán sok helyi hagyomány, érték érdemelné meg azt, hogy
lajstromozásra kerüljön. Elől járunk a szomolyai fekete cseresznyével, amely 2012.
évben HÍR (Helyi Ízek, Régiók) termék lett, majd 2014. évben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár része lett. Jó úton van a HUNGARIKUM gyűjtemény felé.
Mi ebben tovább szeretnénk gondolkodni, és a helyi értéktárat követően szeretnénk
megalakítani a tájegységi értéktárat is. Sajnos az, az elképzelés nem jött össze, hogy a
tájegységi értéktárba bevonjuk Noszvajt és Novajt is. Az erre vonatkozó jogszabály
ugyanis egyértelművé teszi, hogy csak megyén belüli szomszédos települések
társulhatnak tájegységi értéktár létrehozása céllal. Egyébiránt többünk véleménye
szerint a jogszabály ezen nem ésszerű. Tájegységi közös értékek ugyanis nem
megyehatáron belül jönnek létre, hanem tájegységeken belül. Átadom a szót a
kirendeltség-vezetőnek, aki mélyebben kutakodott a jogszabály keretein belül
létrehozandó értéktár létrehozása ügyében.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: A helyi értéktárak létrehozásával 2012. évi XXX.

sz. törvény, foglalkozik, valamint a törvény végrehajtásaként született 114/2013.
(IV. 16.) Kormány rendelet.
2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az
országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása
volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán
lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a
megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.
2013. évben született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.)
Kormány rendelet.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.
A bizottság összeállítására több módozat lehetséges:
1.)
önkormányzati állandó bizottság létrehozása, vagy már létező bizottság
feladatkörének kibővítése (SZMSZ módosításával jár).
2.)
külön szakmai bizottság alakítása.
3.)
már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami,
önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet, illetve általa
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fenntartott intézmény, ezek szervezeti egységei, továbbá más, a település
fejlesztésében tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési
szervezet.
A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi,
illetve a megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét.
Egyeztetve például a polgármesterrel nem találtunk Szomolyán olyan civil szerveződést,
akik alkalmasak lennének erre a gyűjtő, rendszerező, fejlesztő feladatra. Így
egyértelműen önkormányzati bizottságban gondolkodtunk. A bizottság létrehozásában
viszont meg kell felelni az önkormányzati törvényben, valamint az önkormányzati
SZMSZ-ben foglaltaknak. Az SZMSZ-t konkrétan módosítani szükséges a feladathoz.
Az is egyértelmű azonban, hogy a feladat a helyi értéktár létrehozása túlmutat az
önkormányzaton, abba szükséges lesz magánembereket és szervezeteket is bevonni.
Guczi István polgármester: A felvezetést követően, amennyiben nincs egyéb észrevétel,
hozzáfűznivaló szavazásra teszi a napirendi pontot. Aki a helyi értéktár kialakításával
egyet ért, az kérem, tegye fel a kezét.
Szomolya Község Önkormányzata
önkormányzati határozata:

Képviselő-testülete

7/2015.

(01.

27.)

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, alapján – megtárgyalta a
települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot:
Szomolya Község Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el.
A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot alakít.
A bizottság tagjai:
-

Fülöp István képviselő
Daragó László képviselő
Bene Csaba képviselő
Tóth József külső tag
Somogyi Dénes külső tag

A bizottság szervezetéről a bizottság tagjai döntenek a későbbiekben.
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével
kapcsolatos eljárási szabályokat, a bizottság javaslata alapján a későbbiekben
fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.
Felelős:

Guczi István polgármester
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Határidő:

Bizottság SZMSZ rendelkezésre állásával.

Szomolya Község önkormányzata Képviselő-testülete a határozatot 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.
6. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: A települési értéktár felállítása mellett el kell végezni az
önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását. Javaslom a 9/2014.
(X. 22.) szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását
az alábbi módon:
A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
Helyi Értéktár bizottság
A Helyi értéktár Bizottság feladat és hatásköre:

1. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés
amennyiben önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve
rendelkezésre áll.
2. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár
bizottsági teendők ellátása.
Rendeletmódosítás következik, van-e valakinek hozzáfűznivalója?
Nincs hozzászólás.
Kérem, szavazni szíveskedjetek!
Szomolya Község Önkormányzata 2/2015. (01. 17.) számú rendelete az
önkormányzat 9/2014. (X. 22.) szervezeti és működési szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról:
A rendelet szövege, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szomolya Község Önkormányzata a rendeletet 7 igen szavazattal, tartózkodás és
elenszavazat nélkül elfogadta.
7. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: Aktuálissá vált az önkormányzati pénzügyi szabályzatok
ismételt kidolgozása, mivel a pénzügyi gazdálkodásban sok minden változott. 19
szabályzat kidolgozásáról van szó. Egyeztetve a főkönyvvel, ezen szabályzatok
kidolgozásra nekünk nem igazán van főként energiánk, de módunk és lehetőségünk sem.
Szükséges lenne megbízást adni egy ezzel foglalkozó cégnek. Három cégtől is kértünk
árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot 340.000. Ft összegben Győrffy Dezső,
könyvvizsgáló cége adta. Ő nem egy alkalommal dolgozott is az önkormányzatnak.
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Könyvvizsgálatot végzett. Javaslom a cégnek megbízást adni a szabályzatok
kidolgozására.
Szomolya Község Önkormányzata
önkormányzati határozata:

Képviselő-testülete

8/2015.

(01.

27.)

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízást ad Győrffy Dezső
részére árajánlata alapján az önkormányzat hatályos gazdálkodási szabályzatainak
elkészítésére. A megbízással kapcsolatos szerződés aláírására felhatalmazza az
önkormányzat polgármesterét.
Felelős: Polgármester.
Az önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozatot.
8. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: Ebben a napirendi pontban 2015. 03. 01. naptól a szociális
ellátások rendszerében történő változásokról lesz szó. Átadnám a tájékoztatás
lehetőségét, Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető részére.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: Tájékoztatom a képviselő-testületet az alábbiakról:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul.
Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályait.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell
megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete
módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is eleget tehet.
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó
szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az
átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában
az Szt. alapján nem lehetséges.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan
sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
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a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Lehetőségük van tehát az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási
támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj támogatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak
meg a települési támogatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű,
így települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által
támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz
korlátozást, a rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt
fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok
meghatározásától nem lehet eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e
támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás
összegének meghatározásához.
Fontos jelezni, hogy az ismertetett megoldások csak az önkormányzatok jogalkotási
munkájának elősegítését szolgálják, alkalmazásuk nem kötelező.
Az önkormányzatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el,
így vizsgálja az önkormányzatok jogalkotási kötelezettségének teljesítését, illetve a rendelet
Alaptörvénnyel és más jogszabályokkal való összhangját.
Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a települési támogatás több, akár
valamennyi jogcíme tekintetében szabályozást alkosson. Tehát egy település rendelete
egyszerre tartalmazhat szabályozást a lakhatáshoz, tartósan beteg hozzátartozó ápolásához,
gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtható támogatásra, valamint minden olyan további jogcímre,
amelynek nyújtását a települési önkormányzat indokoltnak tartja.
A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében az önkormányzat
szabadon dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a
rendkívüli települési támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a
rendeletalkotás, a többi jogcím tekintetében opcionális.
Az önkormányzat rendelete lehetőséget biztosíthat arra is, hogy ugyanazon személy
ugyanarra az időszakra tekintettel több jogcímen részesülhessen települési támogatásban.
Hozható ugyanakkor olyan szabályozás is, amely egyes ellátások párhuzamos biztosítását
kizárja.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást.
Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése
esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
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A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy:
- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához,
- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve
- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem
tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést.

Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és
rendszeres szociális segély megállapítása és folyósítása 2015. 03. 01. naptól átkerül a
Járási Hivatal hatáskörébe.
9. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: Általános tájékoztatások következnek. Már most szólok,
hogy a napirendi pontot követően zárt ülés tartására kerül sor több ügyben, a zárt ülés
szabályainak betartásával.
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a hivatal dolgozóival való egyetértésben
úgy döntöttem, hogy a keddi napokon a Közös Önkormányzati Hivatalban nem lesz
ügyfélfogadás. Sajnos el kell fogadni, hogy a napi szervezetlen ügyfélforgalom a benti,
több figyelmet igénylő írásbeli munkát hátráltatja. Itt szükséges lesz a Hivatal
ügyrendjének módosítása, amire utasítom a kirendeltség-vezetőt.
Az önkormányzat belép a Mária út Közhasznú Egyesületbe. Mint azt tudják, a
településen átível a Mária-út. Az egyesületbe való belépés a későbbiekben nagy
valószínűséggel, tagdíjfizetéssel fog járni, ennek mértékét még nem ismerjük. Mivel a
belépésnek egyelőre anyagi kihatása nincs, így most nem kérem az erről való
határozathozatalt. A belépési nyilatkozat kitöltését és az Egyesület tájékoztatását a
kirendeltség-vezetőre bízom.
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy 2015. 04. 10.-én a Kaptárkő-nap
alkalmából községünkbe látogat Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi Miniszter úr. A
rendezvényt a Bükki Nemzeti Park, az önkormányzattal közösen szervezi. A nap
folyamán miniszteri expozéra, több előadásra, referátumra kerül sor, lesz Kaptárkövek
fotókiállítás, helyi és nemzeti parki termékek vásárára. További információ,
rendelkezésre állásával a testület is alaposabb tájékoztatásra kerül.
10. napirendi pont tárgyalása:
Guczi István polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a 2015. 02.
22. napra kiírt időközi helyi nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatosan a
jelöltállítás határnapja 2015. január 19.-én lejárt. Regisztrált képviselőjelölt nem volt.
Így az időközi választás elmarad, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat megszűnik.
Van-e még valakinek, az egyebek napirendi pontban felvetni szándékozott témája a
nyílt ülés keretében.
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Amennyiben nincs, úgy elrendelem a zárt ülés tartását. Kérem a teremben csak a
Képviselő-testület tagjai, és a kirendeltség vezető maradjon. A többieknek
megköszönöm a részvételt.
Szomolya, 2015. 01. 27.
..........................................................
………………………………….
Guczi István
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya
Jegyző távollétében
és megbízásából: Kövecses Zsolt
kirendeltség-vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:
…………………………………….
Bene Csaba
Képpviselő

……………………………
Daragó László
Képviselő

Jegyzőkönyv: Kövecses Zsolt

12

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 01. 27.-én megtartott
zárt ülésének:
A./ Jegyzőkönyve
B./ Tárgysorozata
C./ Határozata: 9
D./ Rendelete:
TÁRGYSOROZAT
Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat
Napirendi pontok:
1. A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal szomolyai Kirendeltségénél
történt pénzkezelési szabályzat megszegésének szankcionalizálása.
2. Önkormányzati képviselővel szembeni köztartozás miatt esetlegesen
bekövetkező méltatlanság ügye.
3. Szomolyai díszpolgára, Somogyi Dénes 77 éves születésnapja megünneplése.

Szomolya, 2015. 01. 27.

Kövecses Zsolt
Kirendeltség-vezető
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Jegyzőkönyv
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-én 15.00
órától megtartott képviselő-testületi zárt ülésén.
Az üléshelyszíne: Szomolya Község Önkormányzata tanácsterme (3411 Szomolya,
Szabadság tér 1.)
Jelen vannak:

Meghívottak:

Guczi István polgármester
Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Fülöp István képviselő
Farkas László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Dr. Jakab Orsolya jegyző

Guczi István polgármester
Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Fülöp István képviselő
Farkas László képviselő
Dr. Molnár István képviselő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető

Jegyzőkönyv vezető: Kövecses Zsolt
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző
Guczi István polgármester: Köszönti a testületi zárt ülésen megjelenteket, megállapítja a
határozatképességet. Jelen van 7 fő képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Bene
Csaba 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
önkormányzati határozata:

Képviselő-testülete

9/2015.

(01.

27.)

Napirendi pontok:
1. A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szomolyai Kirendeltségénél
történt pénzkezelési szabályzat megszegésének szankcionálása.
2. Önkormányzati képviselővel szembeni köztartozás miatt esetlegesen
bekövetkező méltatlanság ügye.
3. Szomolyai díszpolgára, Somogyi Dénes 77 éves születésnapja megünneplése.
Az önkormányzat testülete a napirendi pontokat változtatás nélkül, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

14

1.

napirendi pont tárgyalása:

Guczi István polgármester: Sajnálatos dologgal szembesítenem az önkormányzat
testületét. 2014. november hónapban tért át az önkormányzat egy új gazdálkodási
elektronikai rendszerre. 2015. január hónapban a főpénztári záráskor szembesültünk
vele, hogy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója, aki számlázó
pénztárt vezetett, pontosan296.902. Ft összeget, nem fizetett be a főpénztár felé az
önkormányzat pénzkezelési szabályzatának megfelelően. A befizetésre a mai ülés
kezdetéig nem került sor. A kolléganőt jegyzőkönyvben meghallgattuk, de a pénz
hollétére elfogadható magyarázatot adni nem tudott. Az esetet jelentettük a Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a munkáltató felé. A jegyző utasítást adott az eset
részletes kivizsgálására. A vizsgálat időpontja 2015. 01. 29. Sajnos egyre nyilvánvalóbb,
hogy az ügyben a btk. szankciójába ütköző, sikkasztás gyanúja miatt.
Fülöp István képviselő: Fontos-e feljelentést tenni?
Guczi István polgármester: Amennyiben tudtunk az esetről, márpedig tudtunk az esetről,
és nem teszünk feljelentést, úgy magunk is bűncselekményt követünk el. Természetesen
a feljelentést nem az önkormányzat fogja tenni, hanem a munkáltató, a Közös
Önkormányzati Hivatal.
Farkas László képviselő: Most mi van a dolgozóval?
Kövecses Zsolt kirendeltség vezető: Az eset miatt, muszáj az elektronikai rendszerben
is alapos felülvizsgálatot tartani. Minden kiállított számlát le kell ellenőriznünk. Ebben
az érintett kolléganő, Koós Mónika ügykezelő is közreműködik. Egyébiránt a vizsgálat
lezárásáig szabadságon fog tartózkodni, majd a munkáltató dönt további sorsáról. Én a
magam részéről javaslatot fogok tenni a felfüggesztésére, illetve a méltatlanság miatti
elbocsátására.
Farkas László képviselő: Biztosan nem a program hibájából adódik a probléma.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: Biztosan nem, ezt ellenőriztük. A kolléga ígérte,
hogy a hiányt megtéríti a pénztár felé. Ha én valakit bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítok és nem az illető volt az elkövető, akkor az kézzel-lábbal tiltakozik a
gyanúsítás ellen. A kolléga önként ajánlotta fel a kár megtérülését, mi nem
presszionáltuk erre. Mindenesetre elgondolkodató a magatartása. Mivel itt
önkormányzatról és közpénzekről van szó, így elkerülhetetlen a feljelentés tétele. A
további fejleményekről tájékoztatjuk a testületet.
Guczi István polgármester: Sajnos tudjuk, hogy az esemény a lakosság körében nagy
visszhangot fog kiváltani.
2.

napirendi ponttárgyalása:

Guczi István polgármester: a másik dolog, amit egyeztetnünk kell Kovács Imre
alpolgármester köztartozása. Tény, hogy az alpolgármester úr 2014. december 31.-ig,
illetve a mai napig sem tudott igazolást produkálni arról, hogy bekerült a
köztartozásmentes képviselők adatbázisába. Imre mi az oka ennek?
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Kovács Imre alpolgármester: Az, hogy van köztartozásom. A cégeimnek mintegy
4.000.000. Ft tartozása van a NAV felé. Egyelőre azt tudtam csinálni, hogy az összeg
egy részét befizettem, a fennálló tartozásomra, pedig részletfizetés lehetőségét kértem.
Ezzel kapcsolatosan a napokban hiánypótlásra szólítottak fel. Itt tartunk.
Guczi István polgármester: Kovács Imrét mindenki jól ismeri, tudja, hogy a vállalkozó
évről-évre sokat tesz a faluért. Mint fuvarozó és építési vállalkozó számos munkát
bérmentesen letett már Szomolyán. Nem véletlen az sem, hogy az alpolgármesteri
feladatokat 2006. év óta ő látja el.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető: Az én olvasatomban az alpolgármester úr mindent
megtett annak érdekében, hogy adósságrendezése megt0örténjen. Sajnos azt kell
mondanom, hogy ezzel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabály sem egyértelmű. A
jogszabály említi, hogy amennyiben az önkormányzati képviselő a köztartozásmentesek,
adatbázisába való felvételét igazolni nem tudja, úgy az erről szóló „értesítés”
kézhezvételétől számított 60 napon belül ezt nem rendezi, avagy addig a napig, amíg az
esteleges részletfizetést, fizetési halasztást megállapító jogerős határozatban foglalt
határnapot követően nem igazolja, beáll a méltatlanság egyik esete. Nem lehet tudni,
hogy az említett értesítést ki küldi meg kinek, pl. a NAV, vagy a Kormányhivatal, a
képviselőnek küldi-e, vagy az önkormányzatnak. Tény, hogy az Önkormányzat ilyen
tartalmú értesítést nem kapott.
Kovács Imre képviselő: Én sem kaptam.
Guczi István polgármester: Javaslom,
méltatlansági eljárást, amíg az „értesítés
hogy várjuk meg a NAV határozatát
lehetőséget az alpolgármester részére.
kapcsolatosan valakinek?

hogy az önkormányzat addig ne indítson
meg nem érkezik. Továbbá az a véleményem,
arra vonatkozóan, hogy ad-e részletfizetési
Van-e további kérdése a napirendi ponttal

Kérdés, észrevétel nem volt.
3.

napirendi pont tárgyalása:

Lukács Ernő külső tag: Somogyi Dénes a község díszpolgára 2015. március 14.-én 77
éves lesz. Javaslom ebből az alkalomból, rendezzünk az önkormányzat támogatásával
kisebb ünnepséget rendezni számára. Az önkormányzattól csupán a férőhelyet kérjük a
Fekete Cseresznye Művelődési Házban. Erre 2014. március 14.-én, kerülne sor, az
önkormányzati március 15.-i ünnepséget követően 17.00 órától. Több embernek is
szeretnénk szólni, aki tisztelik Somogyi Dénest.
Guczi István polgármester: A termen kívül van-e egyéb kérés.
Lukács Ernő külső tag: Az, hogy az önkormányzat is vegyen részt az ünnepen.
Guczi István polgármester: Ez azt gondolom természetes.
Egyéb kérdés van-e?
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Kérdés, észrevétel hiányában az ülés berekesztésre került 17.30 perckor.
Szomolya, 2015. 01. 27.
………………………………..
…………………………………
Guczi István
Polgármester

Dr, Jakab Orsolya
Jegyző
Távollétében
és
megbízásából:
Kövecses
Zsolt
Kirendeltség-vezet

Jegyzőkönyv hitelesítők:
…………………………………
Daragó László
Képviselők

………………………
Bene Csaba
Képviselő
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Mellékletek:
1. számú melléklet:

Szomolya Község Önkormányzata
Gazdasági programja
A 2014-2019. önkormányzati ciklusra vonatkozóan
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK
SZOMOLYÁN
1. NAGY INFRASTRUKTÚRA:
- Mezőkövesd Szomolya közötti közlekedési út felújítása (kb. 7 km)
- Eger – Szomolya – Bogács közötti kerékpárút megépítése
(Eger - Szomolya között érvényes építési engedéllyel rendelkezünk)
2. ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA:
- Gyalogos járdák teljes felújítása (kb. 4 km hosszban)
- Óvoda épületének komplex felújítása ( szigetelés, nyílászárók cseréje, energetikai
fejlesztés)
- Orvosi rendelő komplex felújítása ( szigetelés, nyílászárók cseréje, energetikai
fejlesztés)
- Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése
- Belterületi utak felújítása ( kb. 1,4 km hosszban)
2.1. EGYHÁZI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS:
- A Római Katolikus Egyház közösség tulajdonában lévő régi iskola felújítása.
Egyházi iskolák erdei iskolája és szociális feladatainak megvalósítása. (a működő
zarándok mozgalomban zarándok házként való bekapcsolása, cserkész és egyházi
erdei táborok szervezése)
Az épület helyi védettség alatt áll (jelenleg használhatatlan).
3. KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSÁRA TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK
- „Közbiztonsági pont” kiépítése
(központi helyre kiépíteni a térfigyelő rendszert, a helyi lakások, üzlethelyiségek,
vállalkozások, önkormányzati intézmények, idősek jelzőrendszeres
segélynyújtásának
folyamatos biztosítása, munkahelyteremtés)
18

- A helyi polgárőr egyesület létszámbővítése, ruházati és technikai eszközök
beszerzése.
- Helyi tűzoltó egyesület, mint közvetlen katasztrófa - elhárító szervezet technikai
eszközeinek korszerűsítése, bővítése.
4. MUNKAHELYEK NÖVELÉSÉRE TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK
KÖZFOGLALKOZTATÁS
- Intézmények és közterületek folyamatos karbantartása, fejlesztése
- Már meglévő kis betonüzemünk foglalkoztatással való ellátása
- Cseresznyéskert bővítése, gondozása, termelés növelés
- Vízelvezető árkok kibetonozásának folytatása
- Helyi sajátosságokra épülő foglalkoztatás bővítése (pl. rece kézimunka készítés)
VERSENYSZFÉRA ÖNKORMÁNYZATI MUNKAHELY TEREMTŐ
- Cseresznye és egyéb gyümölcsre épülő gyümölcs-feldolgozó, hűtőház létesítés
helyi vállalkozók , kistermelők és őstermelők bevonásával
(munkahelyteremtés, mezőgazdasági hagyomány és örökség folytatása, piacra
termelés,
idegenforgalmi potenciál erősítése egy szociális szövetkezet létrehozásával)
- Tészta előállító kisüzem létrehozása (meglévő önkormányzati épület bevonásával,
figyelembe véve a helyi magas munkanélküliséget)
- Önkormányzati tulajdonú kőbánya üzemeltetése és kőfeldolgozó létesítése
(önkormányzati
vagyon hasznosítása, munkahely teremtés, piacra termelés, építészeti örökség
védelme,
geológiai park létesítése, kőfeldolgozó látványtér létesítése).
VERSENYSZFÉRA VÁLLALKOZÓI:
- Nyitott pincék keretén belül vendéglátóhely kialakítása, egybekötve egy falusi
vendég asztal formában. Autentikus saját termelésű alapanyagok kizárólagos
használatával.
- Helyi szőlőtermeléshez kötődő szőlő feldolgozó, palackozó és pincészet létesítése,
idegenforgalmi és kereskedelmi célból.
- Szőlő művelő gépek, borászati eszközök (zúzó, bogyózó gépek, hordók, tartályok,
prések, palackozók) beszerzése.
- Dió ültetvény művelésének korszerűsítése és helyi feldolgozásának és
értékesítésének
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megvalósítása (műveléshez szükséges eszközök, öntöző rendszer, öntözőkút
fúrással,
telephely kialakítása feldolgozó gépparkkal és feldolgozó csarnokkal).
5. KULTÚRA, SPORT, TÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK
- A Dél-bükkaljai kőkultúrára felépíthető tematikus út és hozzá kapcsolódó
rendezvények
koordinálása.
- A meglévő földalatti, kőbe épített teremben hangversenyek és színművészeti
előadások
folyamatos biztosítása és támogatása (figyelembe véve településünk környezetében
lévő
szállodák és turisták kulturális igényeit)
- A helyi sportegyesület és hozzá kapcsolódó sportesemények szervezése és a hozzá
tartozó infrastruktúra támogatása.
- Cseresznyefesztivál rendezvény szervezésében egyéb kulturális és szórakoztató
műsorok
támogatása.
- „Cseresznye virágzás” ünnepének megszervezése Magyarországon lévő
cseresznye
termelők és hazánkban élő japán nemzetiségű emberek bevonásával.
- Magyarországon elsőként megszervezni az alpolgármesterek találkozóját, régiós
szinten.

Szomolya, 2015. január 27.

Guczi István
polgármester
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2. számú melléklet:

Szomolya Község Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szomolya Község Önkormányzaat 2015. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi XCIC. 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 Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési
önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el
2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő
közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a
területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök
nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.
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,
közvilágítás, kéményseprés, stb.),
– óvodai ellátás,
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság,
rovarirtás),
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása,
stb.),
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,
-kezelés
és
-ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás),
– lakás- és helyiséggazdálkodás,
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
– helyi közfoglalkoztatás,
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
– sport, ifjúsági ügyek,
– nemzetiségi ügyek,
– helyi közösségi közlekedés biztosítása,
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– hulladékgazdálkodás,
– távhőszolgáltatás,
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési
lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

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 2015.
évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat
legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
A szociálisan rászorultak támogatása.
Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok
önrészének megteremtése.

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 186.900 ezer Ft, melyet a
finanszírozású pénzügyi műveletekből származó nem egészít ki. A 2015-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 33.155 ezer Ft összegben
számoltunk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
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, azonban a működési célú
kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 96,8 %-át teszik ki, így beruházási
és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 3,2 %-át tudjuk
előirányozni.
A 2015. évben a költségvetési bevételek 13,64 %-át fordítja az Önkormányzat az
intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási
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rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők
számára.
A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 186.900 ezer Ft, melyet
finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel nem kell kiegészíteni, így összesen 186.900
ezer Ft kiadással számoltunk, mely 4 %-kal elmarad a bevételekhez hasonlóan az előző
évi eredeti előirányzattól.
Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 67
fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 55 fővel számoltunk. A
köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000 Ft.
A minimálbér 101.500 Ft-ról 105.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118.000 Ft-ról
122.000 Ft-ra növekedett.
Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvénykönyve hatálya
alá tartozóknak nettó 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt terveztünk béren kívüli juttatásként.
Választott tisztségviselőként 1 fő nettó 147.384 Ft béren kívüli juttatásával számolunk.
A gyermekétkeztetési és a szociális étkeztetési feladatokat 2015-ben is vásárolt
szolgáltatással kívánjuk megoldani a központi konyhán. A vállalkozói árajánlat szerint
emelést nem kér a vásárolt élelmezésnél és a közvetített szolgáltatásnyújtásnál
(kiszállítás).
Szomolya Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervéről szóló tervezetet a
bemutatottak szerint javasoljuk elfogadásra.

Szomolya, 2015. január 23.

Guczi István sk.
polgármester
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SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2015. (I. 28.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
186.900 E Ft Költségvetési bevétellel
186.900 E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a
felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő
átcsoportosítását rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány
hozzájárulása szükséges. 1 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési
hitelből történik.

A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási
törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!
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3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.3., mellékletek szerint
határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.2

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

képviselő-testület,

a

(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat3.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

2
3

Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.
Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
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kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén
is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a
személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
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6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében
az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a kirendeltség-vezető útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. január 29-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2/2014.(II.28.) számú
Költségvetési rendelet.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Guczi István sk.
polgármester
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3. számú melléklet:
SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (I. 28.) önkormányzati
rendelete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 9/2014. (X.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.22.)
önkormányzat rendelet 37.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
b.) Helyi Értéktár bizottság
2.§
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.22.)
önkormányzat rendelet 37.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
7. számú melléklet:
A Helyi értéktár Bizottság feladat és hatásköre:

2. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés amennyiben
önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll.
2. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági
teendők ellátása.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szomolya, 2015. január 27.
Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Guczi István
polgármester
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