
 1

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott 
rendkívüli ülés: 
A./ Jegyzőkönyve 
B./ Tárgysorozata 
C./ Határozata. 24-28 
D./ Rendelete: 6 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

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

1. Szomolya Község Önkormányzata 6/2015. (V. 17.) zárszámadási rendelete a 2014. 
év gazdálkodásáról. 

2. Szomolya Község Önkormányzata 25/2015. (05. 16.) határozata a Szomolyai 
Cseresznyeszem Óvoda törzslapja módosításáról, kormányzati funkció változása 
miatt. 

3. Szomolya Község Önkormányzata 26/2015. (05. 16.) határozata a Szomolya 
Község Önkormányzata törzslapja módosításáról, kormányzati funkció 
módosulása miatt. 

4. Szomolya Község Önkormányzata 27/2015. (05. 16.) határozata települési helyi 
értéktár létrehozásáról.  

5. Szomolya Község Önkormányzat 28/2015. (05. 16.) határozata hatáskör 
átruházásról. 

6. Egyebek. 
 
 
Szomolya, 2015. 05. 16. 
 
 
 
 
        ……………………………………. 
 
         Kövecses Zsolt 
         Kirendeltség-vezető 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 16.-án 15.00 órától 
megtartott képviselő-testületi ülésén. 
 
Az üléshelyszíne: Önkormányzati Hivatal Tanácsterem (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 bizottsági tag    Tóth József külső tag jelölt 
Lukács Ernő külső bizottsági tag   Lukács Ernő külső tag jelölt 
       Dr. Jakab Orsolya jegyző 
Király Ottóné előadó     

     
   

       Király Ottóné előadó 
       Szabó Józsefné ügyintéző 
Jegyzőkönyvvezető: Kövecses Zsolt 
 
Tanácskozási joggal: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető 
    
Távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2015. (05. 16.) önkormányzati 
határozata: 
 
A képviselő-testület a 2015. 05. 16.-i ülés napirendi pontjait az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
 

7. Szomolya Község Önkormányzata 6/2015. (V. 17.) zárszámadási rendelete a 2014. 
év gazdálkodásáról. 

8. Szomolya Község Önkormányzata 24/2015. (05. 16.) határozata a Szomolyai 
Cseresznyeszem Óvoda törzslapja módosításáról, kormányzati funkció változása 
miatt. 

9. Szomolya Község Önkormányzata 25/2015. (05. 16.) határozata a Szomolya 
Község Önkormányzata törzslapja módosításáról, kormányzati funkció 
módosulása miatt. 

10. Szomolya Község Önkormányzata 26/2015. (05. 16.) határozata települési helyi 
értéktár létrehozásáról.  

11. Szomolya Község Önkormányzat 27/2015. (05. 16.) határozata hatáskör 
átruházásról. 
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12. Egyebek. 
 
 
Szomolya Község Önkormányzata a határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslatot teszek Daragó László és Fülöp István képviselőkre 

1. napirendi pont tárgyalása:  
 
Guczi István polgármester: Elkészült a 2014. gazdasági évről szóló beszámoló, amelyet a 
testület a meghívó mellékleteként kézhez kapott. A beszámoló Szabó Józsefné gazdálkodási 
előadó munkája, aki jelen van az ülésen.  
Szabó Józsefné: Az írásbeli anyagot nem kívánom kiegészíteni. 
 
Guczi István Polgármester: Van-e az írásbeli anyaghoz bárkinek kérdése, kiegészítése. 
 
Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel az ügyet. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki 
Szomolya Község Önkormányzata beszámolóját, a 2014. évi gazdálkodásról elfogadja.  
 
Szomolya Község Önkormányzata 6/2015. (V. 17.) rendelete a 2014. évi zárszámadás 
elfogadásáról (rendelet teljes egészében ld. melléklet) 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

303.040 E Ft Költségvetési bevétellel 
  

320.687 E Ft 
Költségvetési kiadással 
 

15.768 E Ft 
helyesbített 
maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelete egyhangúlag elfogadta 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: A Magyar Államkincstár kormányzati funkció kódja változása 
miatt felhívással fordult az Önkormányzathoz. Módosítani szükséges a Szomolyai 
Cseresznyeszem Óvoda törzskönyvét, mert az eddigi 096015 kódszámon szereplő Óvodai 
intézményi étkeztetés kormányzati funkció 2015. 01. 01. naptól megszűnt. Helyette 096015 
számú gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, és 096025 kódszámú munkahelyi 
étkeztetés köznevelési intézményben kódot kell alkalmazni.  
 
Kérem, aki egyet ért a kód módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
(Határozatot ld. Melléklet) 
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Szomolya Község Önkormányzata 25/2015. (05. 16.) határozata a Szomolyai 
Cseresznyeszem Óvoda törzskönyve módosításáról. 
 
A határozatot a Képviselő-testület egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: A Magyar Államkincstár kormányzati funkció kódja változása 
miatt felhívással fordult az Önkormányzathoz. Módosítani szükséges a Szomolya Közsg 
Önkormányzata törzskönyvét, mert az eddigi 096015 kódszámon szereplő Óvodai intézményi 
étkeztetés kormányzati funkció, valamint a korábbi 096020 kódszámú Iskolai intézményi 
étkeztetés 2015. 01. 01. naptól megszűnt. Helyettük 096015 számú gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben, és 096025 kódszámú munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben kódot kell alkalmazni.  
 
Kérem, aki egyet ért a kód módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
(Határozatot ld. Melléklet  
 
Szomolya Község Önkormányzata 26/2015 (05. 16.) határozata Szomolya Község 
Önkormányzata törzskönyve módosításáról, kormányzati funkció kódja változása miatt. 
 
Szomolya Község Önkormányzata a határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta.  
 

4. napirendi pont tárgyalása: 
 
Guczi István polgármester: Mint az minden jelenlévő előtt ismeretes 2015. március hónapban 
létrejött a Szomolyai helyi értéktár bizottság. A bizottság Szomolya Község Önkormányzata 
bizottságaként működik. Elnöke Daragó László. A bizottság több mint egy hónapos működése 
során most határozat tervezettel állt elő, amely szerint a helyi értéktárba szeretnének felvetetni 
több helyi értéket. Átadom a szót Daragó László bizottsági elnöknek, települési képviselőnek.  
 
Daragó László: A bizottság felállását követően több kulturális, természeti kincset megvizsgált 
és elkezdett kutatni. Egy-egy témának felelőse lett, akik saját választásuk alapján készítették 
el adott tárgyban javaslatukat a helyi értéktárba való felvételre:  
 
Ilyenek voltak:  
 

- Szomolyai rece népi hímzés (Daragó László) 
- Szomolyai rövidszárú fekete Cseresznye (Kövecses Zsolt) 
- Szomolyai Tájház (Tóth József) 
- Kaptárkövek (Kövecses Zsolt) 
- Somogyi Dénes Szomolyáról megjelent könyvei (Somogyi Dénes) 
- Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szalóki György) 

 
A témafelelősök az értékeket kategorizálták, majd adott adatlapon a témákkal kapcsolatosan 
történeti feldolgozást készítettek. Nem csak a fent felsorolt értékek kerültek megvizsgálásra, 
azonban a helyi értéktárba való kerülésre egyelőre, csak ezekben a tartalmakban teszünk 
javaslatot.  
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A bizottság további terve, hogy a javasolt helyi értékek gyűjteményét közzé teszi, azokról 
leírást készít. Megvizsgálja a Szomolyai Rövidszárú Fekete Cseresznyén kívül, a megyei 
értéktárba kerülés lehetőségét is. A cseresznyénk ugyanis már része a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei értéktárnak. 
 
Guczi István polgármester: Van-e valakinek kérdése. 
 
Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyet ért azzal. hogy: 
 

- Szomolyai rece népi hímzés 
- Szomolyai rövidszárú fekete Cseresznye 
- Szomolyai Tájház 
- Kaptárkövek 
- Somogyi Dénes Szomolyáról megjelent könyvei 
- Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 

Szomolya helyi értéktára része legyen az szíveskedjen feltenni a kezét. 
 
Szomolya Község Önkormányzata 27/2015. (05. 16.) határozata Szomolya helyi 
értéktáráról: 
 
 
Szomolya Község Önkormányzata a  

- Szomolyai rece népi hímzés 
- Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye  
- Szomolyai Tájház építet örökség 
- Kaptárkövek természeti kincs, kultúrtörténeti kincs 
- Somogyi Dénes Szomolyáról megjelent könyvei kultúrtörténeti érték 
- Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület helytörténeti érték 
-  

Szomolya község helyi értéktára részévé teszi.  
 
Az értéktárba kerülés időpontja: 2015. 05. 16. 
 
Egyúttal utasítja a Kirendeltség-vezetőt, hogy a helyi értéktár tartalmáról értesítse a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlést, valamint a 
nemzeti Művelődési Intézetet. 
 
A határozatot Képviselő-testület egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

5. napirendi pont tárgyalása:  
 
Guczi István polgármester: Szomolya Község Önkormányzata március hónapban fogadta el új 
rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatosan. Több tekintetben a 
hatáskör címzettje a juttatásoknál a Képviselő-testület volt. A rendelet alkalmazása során 
azonban az a tapasztalatunk, ha egy-egy kérelem során megvárjuk a testület soron következő 
rendes, vagy rendkívüli ülését, esetenként nagyon sok idő telik el a kérelem benyújtása és a 
döntés között. Ez különösen igaz a nyári hónapokban, amikor nincs minden hónap végén ülés. 
Így, a hivatal ügyintézőjével egyet értve indítványozom, hogy  
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Önkormányzati közmű díjtámogatás 
Helyi gyógyszertámogatás 
Önkormányzati rendkívüli támogatás 
Önkormányzati köztemetés 
Önkormányzati temetési segély 
Önkormányzati helyi fűtéstámogatás 
 
Hatósági ügyekben az hatáskör címzettje a Polgármester legyen. 
 
A fellebbezési jogkör ebben az esetben a következőképpen alakul: 
 
Másodfokon az önkormányzat képviselő-testülete dönt  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fellebbezésével szemben további rendes jogorvoslatnak 
nincs helye. Rendkívüli jogorvoslatért az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 
lehet fordulni. 
 
Van-e valakinek az elhangzottakhoz kérdése, hozzáfűzni valója.  
 
Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazni szíveskedjetek:  
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2015. (05. 16.) határozata 
 
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Önkormányzati közmű díjtámogatás 
Helyi gyógyszertámogatás 
Önkormányzati rendkívüli támogatás 
Önkormányzati köztemetés 
Önkormányzati temetési segély 
Önkormányzati helyi fűtéstámogatás 
 
Önkormányzati hatósági ügyekben a döntés jogkörével felruházza a Polgármestert.  
 
Egyben utasítja a kirendeltség-vezetőt, hogy az átruházott hatáskörökkel kapcsolatosan 
dolgozza át az önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát 
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A határozatot az Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül.  
 
Egyéb észrevétel és javaslat hiányában a polgármester az ülést 17.30-kor bezárja. 
 
 
Szomolya, 2015. 05. 16. 
 
 
………………………………………  …………………………………… 
 Guczi István      Dr. Jakab Orsolya 

Polgármester       Jegyző 
      Távollétében és megbízásából: 
       Kövecses Zsolt 
       Kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
………………………………….    …………………………… 
 Daragó László       Fülöp István 
 Képviselő       Képviselő 
 
 
 
Jegyzőkönyv: Kövecses Zsolt  


