Meghívó: 1 db
Jelenléti ív: 1 db
Határozat: 31-38
Rendelet. 1 db

Jegyzőkönyv
Szomolya Község Önkormányzata 2019.09.13. napi önkormányzati rendes testületi üléséről
(nyílt ülésrész)
Készült: 2019.09.13. 18.15 óra
Helyszín: 3411 Szomolya, Szabadság tér Önkormányzati Hivatal tanácsterem
Meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Farkas László lépviselő
Fülöp István képviselő
Dr: Molnár István képviselő

Tanácskozási joggal:
Tállai András Országgyűlési Képviselő
Dr. Jakab Orsolya Óvónő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Hivatali dolgozók
Csuhainé Bajzáth Magdolna Óvónő 1 napirendi pont
Jelen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guczi istván polgármester
Kovács Imre alpogármester
Daragó László képviselő
Farkas László képviselő
Fülöp István képviselő
Dr. Molnár István képviselő

Jegyzőkönyvet vezeti: Kövecses Zsolt

Előzetesen távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző, Bene Csaba képviselő
Guczi István polgármester köszöntötte a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 6 fő képviselő, a polgármesterrel együtt. Előzetes távolmaradását jelezte Bene Csaba
képviselő, Dr. Jakab Orsolya Jegyző. A Jegyzőkönyvet Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető vezeti.
A meghívóban jelezet napirendi pontok a következők voltak:
1. Szomolya Község Önkormányzata 32/2019. (09.13.) önkormányzati Határozata Szomolyai
Cseresznyeszem Óvodavezető óvónője vezetői megbízatása meghosszabbítása tárgyában.
referens: Polgármester (Zárt ülés)
2. Szomolya Község Önkormányzata 33/2019. (09.13.) önkormányzati határozata a Szomolya
Cseresznyeszem óvoda beszámolója elfogadásáról. referens: Polgármester. (írásbeli
melléklet9
3. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2019 (09.13.) önkormányzati
határozata a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda munkaterve elfogadásáról.
4. Szomolya Község Önkormányzata 35/2019 (09.13.) önkormányzati határozata Önerő
biztosításáról LEADER Tudomka falvak fejlesztése című pályázattal kapcsolatos önerő
biztosításáról. (ld. melléklet)
5. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Önerő biztosításáról a helyi temetkezési hagyományok ápolása, fejlesztése tárgyú
projekthez. (ld. melléklet)
6. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Önerő biztosításáról az Infrastrkutura, közétkeztetés fejlesztése, fejlesztése
tárgyú projekthez. (ld. melléklet)
7. Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához.
8. Szomolya Község Önkormányzata 6/2019. (09.16.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeket módosításáról.
9. Polgármester beszámolója a 2014-2019. önkormányzati ciklusban végzett munkáról.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan bárkinek kérdése, észrevétele.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri: Daragó László és Farkas László képviselőket. A felkért képviselők a
hitelesítést vállalták.
Kérem a napirendi pontokról és a hitelesítők személyéről kézfelemeléssel szavazzatok.
Szomolya Község Önkormányzata 31/20129 (09.13.) önkormányzati határozata
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait és a hitelesítőket
Daragó László, és Farkas László személyében elfogadja.
7 fő megválasztott képviselőből szavazott: 6 fő, az alábbi szavazati arányban:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.

Tartózkodás: 0 fő.

1. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 30/2019. (09.13.) önkormányzati Határozata Szomolyai
Cseresznyeszem Óvodavezető óvónője vezetői megbízatása meghosszabbítása tárgyában.
referens: Polgármester (Zárt ülés)
Guczi István polgármester: Az első napirendi pont, tárgyalás kinevezésről, zárt ülést igényel, amiről
külön jegyzőkönyv készül.
2. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 33/2019. (09.13.) önkormányzati határozata a Szomolya
Cseresznyeszem óvoda beszámolója elfogadásáról. referens: Polgármester. (írásbeli melléklet)
Guczi István polgármester: A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda 2018-2019. évi munkájáról a
beszámolót, az ülés meghívójával kézhez kapták a képviselők. A beszámolót a jelen lévő óvodavezető
állította össze. Van-e a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy
kérem, a beszámoló elfogadásával kapcsolatosan kézfelemeléssel szíveskedjetek szavazni.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2019. (09.13.) önkormányzati határozata
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda szakmai
beszámolóját a 2018-2019 nevelési évben végzett munkával kapcsolatosan elfogadja.
7 fő megválasztott képviselőből szavazott: 6 fő, az alábbi szavazati arányban:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.

3. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 34/2019. (09.13.) önkormányzati határozata a Szomolya
Cseresznyeszem óvoda munkaterve elfogadásáról. referens: Polgármester. (írásbeli melléklet)
Guczi István polgármester: A Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda Munkatervét, az ülés meghívójával
kézhez kapták a képviselők. A munkatervet a jelen lévő óvodavezető állította össze. Van-e a
beszámolóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kérem, a beszámoló
elfogadásával kapcsolatosan kézfelemeléssel szíveskedjetek szavazni.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2019. (09.13.) önkormányzati határozata
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda
Munkatervével kapcsolatosan elfogadja.

7 fő megválasztott képviselőből szavazott: 6 fő, az alábbi szavazati arányban:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.

4. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 35/2019 (09.13.) önkormányzati határozata Önerő
biztosításáról LEADER Tudomka falvak fejlesztése című pályázattal kapcsolatos önerő biztosításáról.
(ld. melléklet)
Guczi István polgármester: Szomolya Község Önkormányzata több témában pályázatot nyújtott be és
nyert is. A Vp kódú, pályázatok úgy működnek, hogy a pályázati hatóság előleget biztosít a pályázat
megkezdése finanszírozásához. Azt előleg lehívásához az szükséges, hogy a pályázó egy
pénzfelhasználási likvid tervet készítsen, valamint az önkormányzat testülete határozzon, a
pályázattal kapcsolatos önerő biztosításáról. A Leader Tudomka Falvak fejlesztése című pályázatban,
rendezvények szervezéshez szükséges eszközök beszerzésre nyertünk pénzt, 8.299.994. Ft összegben,
a pályázatból nagyméretű rendezvénysátor, professszionális hangosító berendezés, asztalok, székek,
berendezési tárgyak kerülnek beszerzésre. A szükséges önerő mértéke: 1.493.370 Ft.
Farkas László: melyik költségvetésből szükséges ezt a pénzt elkülöníteni?
Guczi István: Mivel a pályázat 2019. évben nyert, így a 2019. évből. Nyilván a lehívott önerő kerül itt
felhasználásra. a tényleges önkormányzati forrás a 2020. év költségvetése terhére kerül kifizetésre.
Viszont a határozat szükséges az önerő biztosításához.
Farkas László: a választ elfogadom.
Guczi István polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, úgy kérem, kézfelemeléssel szavazni
szíveskedjetek az önerő biztosításáról.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2019 (09.13.) önkormányzati határozata

Tárgy. Önerő biztosítása LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE projekthez
Szomolya Község Önkormányzata támogatási kérelme támogatást nyert, melyet a BükkTérségi LEADER Egyesület (mint Helyi Akciócsoport) által meghirdetett helyi felhívásra
nyújtott be.
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-15-2-17
A helyi felhívás címe: LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE
A projekt címe: „Kőkor-Szaki Fesztivál” szervezés Szomolyán.
A projekt megvalósulásának helyszíne:Szomolya, Szabadság tér 1. (1121 Hrsz)
A projekt összes költsége (a támogatási kérelemmel megegyezően): 8 299 994Ft.
A projekt támogatási szempontból elszámolható költsége (a támogatási döntéssel
megegyezően): 8 194 934Ft.

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege: 1 439 370 Ft, melynek
forrása az önkormányzat saját bevétele.
Az igényelt támogatás összege (a támogatási döntéssel megegyezően): 6 965 684Ft.
A képviselő-testületkötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati
önerőösszegét, mely 1 439 370 Ft, azaz egymillió-négyszázharminckilencezerháromszázhetven forint, a 2019. évi költségvetésben elkülöníti.
Felelős: Guczi István polgármester
Határidő: azonnal

7 fő megválasztott képviselőből szavazott: 6 fő, az alábbi szavazati arányban:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
4. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Önerő biztosításáról a helyi temetkezési hagyományok ápolása, fejlesztése tárgyú
projekthez. (ld. melléklet)
Guczi István polgármester: Az 5. napirendi pontban a helyzet hasonló, mint az előző esetben. Ugyan
abban a pályázati konstrukcióban helyi temetkezési hagyományok ápolása, fejlesztése tárgyában
nyújtott be pályázatot, amely során urnafal létrehozására, 3.666.408. Ft támogatást nyert. A
programban 48 férőhelyes urnafal és környezete kialakítására van lehetőség. A megvalósítás során az
önkormányzatnak önerővel kell rendelkeznie. 1.377.199. Ft mértékben. Itt is az önerőt a 2019. évi
költségvetés terhére kell biztosítani.
Farkas László képviselő: Kié lesz az urnafal tulajdonjoga, mivel a temető a Római katolikus Egyházé?
Guczi István: Az urnafal az önkormányzat tulajdonjoga lesz, az el fog különülni a területtől, amin áll.
Az urnahelyek értékesítésére lesz lehetőség.
Farkas László képviselő: Javaslom, hogy az urnahelyek értékesítésének lehetőségét, már most
hirdesse meg az önkormányzat.
Guczi István polgármester: Ezt meg lehet tenni. Az előleg biztosításához, amiből az építkezést
megkezdjük.
Kérem aki egyet ért az önerő biztosításával az kézfelemeléssel szavazzon.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselőtestülete 36/2019 09.13.) önkormányzati határozata

Tárgy: Önerő biztosításról A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE
projekthez

Szomolya Község Önkormányzata támogatási kérelme támogatást nyert, melyet a BükkTérségi LEADER Egyesület (mint Helyi Akciócsoport) által meghirdetett helyi felhívásra
nyújtott be.
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-15-8-17
A helyi felhívás címe: A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA,
FEJLESZTÉSE
A projekt címe: Temetkezési hagyományok ápolása, temetkezési szokások lehetővé tétele
Szomolyán.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Szomolya, Köztemető tér 3. (516 Hrsz)
A projekt összes költsége (a támogatási kérelemmel megegyezően): 3 666 408Ft.
A projekt támogatási szempontból elszámolható költsége (a támogatási döntéssel
megegyezően): 3 219 253Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege: 1 377 199 Ft, melynek
forrása az önkormányzat saját bevétele.
Az igényelt támogatás összege (a támogatási döntéssel megegyezően): 2 736 364Ft.
A képviselő-testületkötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati
önerőösszegét,
mely
1 377 199Ft,
azaz
egymillió-háromszázhetvenhétezeregyszázkilencvenkilenc forint, a 2019. évi költségvetésben elkülöníti.
Felelős: Guczi István polgármester
Határidő: azonnal

7 fő megválasztott önkormányzati képviselőből szavazott: 6 fő., az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
5. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Önerő biztosításáról az Infrastrkutura, közétkeztetés fejlesztése, fejlesztése tárgyú
projekthez. (ld. melléklet)
Guczi István: Ismét egy határozatról van szó, amelyben önerőt biztosítunk. Ezeknek a projekteknek a
közös jellemzője, hogy több ütemben kerülnek megvalósításra. Az előlegek biztosításához, azonban
kell az, hogy az önerő biztosítását vállaljuk. Ezek az összegek később a 2020. évi költségvetésben
tervezésre fognak kerülni.
A projekten belül a központi konyhánál eszközbeszerzésre kerül sor. A konyhánk kb. 20 éve nem volt
sem az ingatlan szempontjából, sem az eszközök szempontjából fejlesztve.
Itt 6.090 126.-Ft bekerülési költségről van szó. Ebből a támogatás összege: 5 481 110.-Ft. A
szükséges önerő mértéke, 609 016.- Ft.
Amennyiben senkinek nincs kérdése, hozzáfűznivaló, úgy kérem szavazni szíveskedjetek.

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2019 (09.13.) önkormányzati határozata

Tárgy: Felhatalmazás a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése című pályázattal kapcsolatos intézkedés a tartalék feletti rendelkzési
jog átruházásáról
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő- testülete átruházza polgármesterre a tartalék feletti
rendelkezési jogot. A támogatást igénylő Szomolya Község Önkormányzat önerő típusa: költségvetési
előirányzat










Pályázat neve: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése
Projekt címe: Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése Szomolya
Projekt azonosító: 1860196856
Projekt teljes költsége összesen: 6 090 126.-Ft
projekt elszámolható költségei: 6 090 126.- Ft
projekt nem elszámolható költségei: 0.- Ft
támogatás összesen: 5 481 110.-Ft
Önerő: 609 016.- Ft
Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 0 Ft

A közétkeztetés fejlesztésének megvalósítási helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő
Szomolya, Szent László út 3. hrsz: 1119.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester.
7 fő megválasztott képviselőből szavazott, 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
6. napirendi pont
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2019. (09.13.) önkormányzati
határozata Csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Guczi István polgármester: Kiírásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2019-2020.
évi felsőoktatási ösztöndíj pályázati támogatás. Szomolya Község Önkormányzat ehhez a kezdetektől
csatlakozott. Javaslom, hogy egyelőre a csatlakozásról döntsünk. Majd az 2019. 10.13.-i
önkormányzati választásokat követően az új testület döntsön az önkormányzati támogatás
mértékéről.

Aki a csatlakozás mellett van, az említett feltételekkel, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon
Szomolya Község Önkormányzata 38/2019 (09.13.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csatlakozás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíj pályázat 2019-2020 tanévi fordulójához.

Szomolya Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik, a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Az önkormányzati t6ámogatás
összegéről hallgatónként a későbbiekben határoz
A megválasztott 7 fő képviselőből szavazott, 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
7. napirendi pont.
Tárgy: Szomolya Község Önkormányzata 6/2019. (09.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról, egyben a 3/2018. (V. 04.) rendeket hatályon kívül helyezéséről
Guczi István polgármester:
BO/13/03847-62019 iktatási számon Szomolya Község Önkormányzata Emlékeztetőt vett kézhez, az
önkormányzat 3/2018. (v.04.) önkormányzati rendeltében még szereplő ellentmondások tisztázása
ügyében. Az önkormányzat már többször átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatáról van szó.
A Meghívó mellékleteként az emlékeztető postázásra került. Nyilván arról is szó van, hogy az
önkormányzati ciklus előtt a Szervezeti és Működési szabályzat megfelelő formájú legyen, annak a
tartalmát pedig a megválasztásra került új testület határozza meg. A rendelet az Emlékezetőnek
megfelelően átdolgozásra került, annak elfogadása jogtechnikai eszközének, az eredeti rendelet
hatályon kívül helyezését, új rendelet elfogadását javasoljuk. Az új önkormányzati testület felállását
követően, új Szervezeti és Működési Szabályzat kerül elfogadásra.
Van-e az átdolgozott rendelettel kapcsolatosan valaminek kérdése. Amennyiben nincs, úgy kérem,
kézfelemeléssel szavazni szíveskedjetek.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019 (IX.16.) önkormányzati rendelete
Szomolya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról az önkormányzat
6/2018. (V.04.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről.
Rendelet részletes szövegét ld: mellékletben)
A megválasztott 7 fő önkormányzati képviselőből szavazott 6 fő, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.

Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
8. napirendi pont
Tárgy: Polgármester beszámolója a 2014-2019. önkormányzati ciklusban végzett munkáról
Guczi István polgármester:
Célunk volt egy Polgárbarát Önkormányzati Hivatal ideológiájának megteremtése. Ennek érdekében
külön fogadóórát nem tartottam, hiszen lakosaink a nap minden órájában felkereshetnek ügyes
bajos dolgaikkal. Egy jogszabály életbelépése miatt a hivatalunk sajnos elveszítette önállóságát.
2014. év elején kénytelenek voltunk integrálódni a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartott önkormányzati hivatalai közé. Az integráció nem mutatta a legjobb oldalát és nem is
érte el a célját. Munkánk nem lett kevesebb, és azok elvégzése nem lett olcsóbb. Így kénytelen
kelletlen, de a jövőben tovább kell lépnünk. A soron következő önkormányzati ciklus első lépései
közé fog tartozni egy új, működőképesebb hivatali integráció kiépítése. Nyilván ehhez egy Szomolya
igazgatási karakteréhez közelebb álló, hasonló problémájú települést kell választanunk. Feladat
tehát van elég, csak győzzük a jövőben kivitelezni.

Ingatlangazdálkodás
Funkcionáló ingatlanjainkat fenntartjuk 2009. év végén az egészségházat pályázati programból
akadálymentesítettük, felújítottuk. 3 szolgáltatás munkavégzési feltételei váltak komfortosabbá,
nevezetesen a fogorvosi rendelő a gyógyszertár, valamint a védőnői rendelő. Az egyik területi
operatív programnak köszönhetően napok kérdése, hogy elkezdődjön az Egészségháznál egy újabb
felújítás, ami célja, hogy komplex egészségház jöjjön létre, a Háziorvosi szolgálattal, a fogászati
alapellátással, a védőnői szolgálattal, a gyógyszertárral. Egy kisebb integrált egészségügyi központ
jön tehát létre, ahol a lakos több ügyet (egészségügy-gyógyszerellátás) egy helyen tud intézni.
Évek óta kihasználatlan volt az Öregek Napközi Otthona épülete ma az ÖNO-ból lett a Faluház,
valamint egy komplex sütöde, ahol a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre a rétes sütés
technikája elsajátításához, és egyéb házi sütemények, tészták készítéséhez. Ebben nagy segítséget
kaptunk a „Szomolyai Rétes készítés Nagyasszonyaitól”. Gazdag néprajzi gyűjtemény (Fülöp István
képviselő gyűjteménye volt korábban, amit nem hagytuk elveszni) mutatja be Szomolya múltját. Az
ONÖ új, a faluházhoz méltó funkciót kapott.
Régen volt most újra van piacunk. A kereskedők méltó környezetben állíthatják ki és árulhatják
portékáikat. A piacot egyéb pályázatok terhére valósítottuk meg. Területét egyéb célra (például
esküvő, kiállítás) is lehet használni. Közvetlen mellette építettünk egy női férfi mosdót, melyet
bárki igénybe veheti tehát nyilvános. Megújult a régi központi raktár és az előtte álló tér. Állandó,
beépített színpadot építettünk, amelyet egyaránt használnak amatőr és profi előadóművészek.
Önerőből és az egyház 1,5millió Ft-os támogatásával felújítottuk és modernizáltuk a falu kegyeleti
helyét, a Ravatalozót.
Teljesen önerőből vásároltuk meg egy akciós termék leárazása során a közel 1000 négyzetméter
térkő burkolatot közel 2 millió forintért.
Értékesítésre került a Széchenyi úton található bérleményként funkcionáló önkormányzati szolgálati
lakás. Ragaszkodunk hozzá, hogy akik alkalmazásunkban állnak, azok szomolyai lakosok legyenek.
Meggyőződésem, hogy kistelepülésen fontos intézményvezetést, szolgáltatást azt tud ellátni, aki
helyben lakik. Így a szolgálati lakás további tulajdonban való fenntartása értelmetlenné vált. Az
ebből befolyó pénzt részben működése, részben fejlesztésre fordította az önkormányzat.

2006- 2010. években emeltszintű felújításra került az önkormányzati tulajdonú Táncsics út, Arany
János út, Szent László út, Rákóczi út, Ady Endre út, Dózsa György út, Deák Ferenc út, Fenyves út,
Jókai út, valamint a Szent István út, Bercsényi út.
Itt jegyzem meg, hogy a polgármesteri tevékenységemhez, és az akkori képviselő testület nevéhez
fűzhető a 2005. évben elvégzett Hunyadi út, Bem út, valamint a Május 1. út emeltszintű felújítása
is.
Nem kevés politikai lobbi eredményeként 2010. évben megújult a Mezőkövesd-Szomolya négy
számjegyű összekötő út 100.000.000. értéknöveléssel. Az első települések között voltunk a
Bükkalján, ahol a megközelíthetőség végre „európaivá vált”
Átgondolt gazdálkodás:
Gazdálkodásunkat mindig a tervszerűség és az észszerűség mentén a törvényes keretek között
tartottuk. Minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy a kintlévőségeinket minél hatékonyabban
tudjuk beszedni. A lakosság adófizető moráljának javítása lehet egyik záloga a jövőnk fejlődésének
Szinte minden esetben figyelembe vettük adózóink, gazdasági állapotát és minden esetben tudtunk
segíteni a problémák megoldásában.
ÖNHIKI -re és a működési feltételek javítására minden pályázati lehetőséggel értünk. Az elmúlt
években átlagosan 120-150 család jutott így téli tüzelőhöz melynek ki is szállítunk a lakásra. Sajnos
a jól működő és a Szomolyának hírnevet hozó egyesületeket pénzeszköz átadásával támogatni nem
tudjuk. A képviselőtestület viszont bölcs döntésével anyagilag támogatott minden szervezetet, ha
az célirányosan, működésre kérte.
Egyéb beruházások, nem elsősorban a választópolgárok számára
Az önkormányzat és a polgármester a választási ciklusok során elsősorban a lehetséges
választópolgárok bizalmát próbálja elnyerni. A 2006 -2019 év önkormányzata másokra is gondolt
például a gyerekekre. Így 2007-ben a Pannon GSM segítségével önkormányzati tulajdonú éttermünk
udvarán játszóteret avattunk. 2007 tavaszán meg pályáztunk egy mai napig fejlesztett könyvtárat,
melyet szép számmal látogatnak lakóink. Gondoltunk továbbá a Szomolyára érkező bakancsos
turizmusra és így a Dózsa György út végén szomolyai hagyományokat őrző dísz ivókút áll a
kirándulók rendelkezésére, szomjúságuk csillapítására. Egy számítógépes telefon szolgáltatással
éves szinten közel 1 millió forintot takarítunk meg. További megtakarításokat jelentett a szakmailag
megalapozott szolgáltatók cseréje. Mindig olyan szolgáltatóval kötöttünk szerződést mert olcsóbban
adta az energiát illetve a gázt.
Tovább tudtuk fokozni a megtakarításokat egy napelemes és napkollektoros energiaellátó
berendezés megépítésével, mely az iskola tetején üzemel. Több helyszínen feleslegessé vált
villamos mérőhelyet is megszüntettük így elkerülve a készenléti díjfizetést, mely szintén közelít
éves szinten az 1 millió Ft os megtakarításhoz. Ugyanerre a sorsra jutottak a közkifolyó is mivel
azokon csak a pazarlás folyt. Ezzel az intézkedésekkel szintén a kasszában maradt mintegy 1.2
millió forint persze éves szinten.
Beruházások amelyekre A szükség visz rá
2019 év extrém időjárási körülményei, a rengeteg lehulló csapadék szükségessé teszi a csapadékvíz
elvezetők tisztítását, valamint annak elvezetését szolgáló rendszer reformálását. Több helyszínen
sürgős beavatkozást kell tenni főleg a csapadékvíz elvezető tekintetében, azért hogy elkerüljük a
további károkozást. Az első átalakítások az Arany János út folytatásában már most zajlanak. A
jövőben csak ez lehet koncepció.
A pályázatok útján
2006- 2019 évek közötti önkormányzati ciklusban az önkormányzat az alábbi jogcímű című
pályázatokra készített és nyújtott be támogatási kérelmet, az elmúlt négy év során. Minden
lehetséges esetben meg pályáztunk az úgynevezett önkormányzatok működésének kiegésztő
pályázatát, Ezzel a pályázati lehetőséggel több millió forinthoz jutottunk a költségvetés

kiegészítéseként. Tehát mindent megtettünk annak érdekében kigazdálkodjuk az önerőből épített
illetve felújított utakra elköltött mintegy 170 millió forintot. Jelenleg is elbírálás alatt van egy ilyen
jellegű pályázatunk, a már futó és elbírált pályázataink, nem feltétlen sorrendben következők:
CÉDE: Partfal veszélyelhárítás – nyert 3 esetben
Vis Major: Önkormányzati tulajdonú katasztrófa sújtotta terület rekonstrukciója (Dózsa György út)
részben nyertes, 3 millió ft. Partfalépítés Hunyadi út, Deák ferenc út, Fenyves út. Jelenleg 3 Vis
Maior pályázatunk vár megvalósításra.
ÉMOP: 7 település együttműködésében Kőhodály rendezvényteremmé átalakítása. (Bükkalja
Kőkultúra a Bükk déli kapuja tematikus út és turisztikai együttműködés) folyamatban 42 millió ft.
EMVA(MVH) Főtér felújítás, nyertes 24 millió ft.
MVH: Integrált Közösségi színtér létrehozása. ( Volt ÁFÉSZ bolt felújítása, és funkcióval való
megtöltése) nyertes 56 millió ft.
BÜKK-MAK LEADER: Közösségi energia udvarok fejlesztése, nyertes 10.6 millió ft.
ÉMOP: Akadálymentesítés (Egészségház) nyertes 9.6 millió ft
2011 évre átívelő pályázatot nyertünk a szeméttelep rekultivációjára, társas pályázat
Pályázataink kb 90% ban, voltak sikeresek 20 %-ban sajnos a pályázatokat nem is tudtuk benyújtani,
mert a megyeszintű leosztás terve a fejlesztést nem Szomolya községre szánta.
Nyertes pályázat, de kivitelezése még nem kezdődött meg:
-

Egészségház felújítása
Központi konyha felújítása, konyhai eszközök beszerzése.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
Csapadékvíz elvezetés
Bogács-Szomolya-Eger kerékpárút létesítés

A ciklusnak vége előtt megkezdett és folyamatban lévő pályázatainkra 850 millió Ft áll
rendelkezésünkre. Ilyen összeggel Szomolya község még a történelemben nem rendelkezett. Ahhoz
hogy ezek a nyertes pályázatok sikeresek lettek két - két és fél éves kemény munkára volt szükség.
Tele fortélyokkal és rengeteg egyeztető tárgyalásokkal. 130 millió Ft elköltésének, és törvényes
elszámolásának alapfeltétele, azok tartalma, és az elköltés szabályai teljes ismerete. Bárminemű
tévedés a szigorú EU elszámolás nak köszönhetően csődbe juttatja a községet. Ezért van szükség egy
nyugodt higgadt szakmailag is felkészült képviselőtestülete melyet megkövetel a soron következő 5
év.
Egyéb eredmények
Az önkormányzat és magam is fontosnak tartom azt, hogy Szomolya, „szomolyai rövidszárú fekete
cseresznye” faluja legyen. A közmunkaprogramon belül így az önkormányzat is csatlakozott a
cseresznyetermelők közé. Falunk gyümölcsét elindítottuk a legkülönbözőbb minősítési és védjegy
pályázatokon. Mint talán tudják a cseresznyénk ma már a Helyi Ízek Régiók termékcsalád tagjai
közé tartozik, része a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárnak, Megyei Értékdíjas termék. Jó úton
tartunk az Európai Únió eredetoltalma felé, valamint ahhoz, hogy a gyümölcs nemzeti termékké
válhasson. A „szomolyai Rövidszárú fekete cseresznye”, ezzel együtt Szomolya, a mezőgazdasági
termékek között nevet, rangot kapott. Egy másik hagyomány a Recehímzés szintén elindult abba az
irányba, hogy országosan is ismerjék. Szintén része ma már a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktárnak, és az országon belül több helyen kiállításra került. (Kiskunhalas)
Falunapok rendezvények
A közösségünkbe érkező vendégek száma többszörösre nőtt, az eltelt 13 évben. Ez köszönhető a
Cseresznyefesztivál hírnevének, és annak, hogy egyre több a helyi rendezvény. Talán emlékeznek
arra, hogy nem is olyan régen Szomolyán csak Cseresznyefesztivál volt és Búcsú. Mi van ma?

Van: Kocsonya és Rétes sütőverseny, Dalos találkozó, Cseresznyevirágzás ünnepe-egészségmegőrző
futóverseny, főzőverseny május elsején, Kaptárkőnap, töretlenül Cseresznyefesztivál, Búcsú és a
szüret ünnepe, 2019.- évben volt Berni pásztorkutya találkozó, reméljük nem utoljára. Több családi
nap került megrendezésre, Nemzeti Ünnepeinkről úgy emlékezünk meg, hogy ott azokon legalább
50-60 fő vesz részt. Decemberben már hagyomány a karácsonyfa díszítő verseny, az idősek napja.
Amit felsoroltam, azok a rendezvények körbeölelik az egész évet. Azt állítom tehát, a falunknak van
vérkeringése, lüktetése, élete.
Társadalmi kapcsolatok:
Az elmúlt négy évben illetve az előtti évek során olyan társadalmi kapcsolatokat ápoltam melyek
mind a községünk javát szolgálják. Részt vettem illetve részt vettünk több település falu napján,
ahol többek között főző versenyeket rendeznek. Több aranyéremmel és bronzéremmel kerültünk,
mint szomolyaiak a megjelenő sajtótermékek cím oldalára. Az eltelt 13 év alatt elértük, hogy a
Szomolya településnév hallatára, ma már több minisztériumban, államtitkárságon, felemelik a
fejüket. „Szomolya”!!! A „szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” faluja. És ez nagyon fontos! Már
nem a rossz utakról, a rendezetlen környezetről, a megműveletlen földekről vagyunk híresek.
Szomolya jóhírét, elvitték messzeföldre mások is. Elmondták másnak is, hogy itt énekel a
legszebben a Rece Hagyományőrző Egyesület, itt a legtartalmasabb a Cseresznyefesztivál és egyéb
rendezvények, itt a legjobban szervezett az Önkéntes Tűzoltóegyesület, a Polgárőrség, itt szól a a
legeredetibb retro zene, innen származik a Magyar Kultúra lovagja Somogyi Dénes, itt a legfinomabb
a cseresznyés rétes, és itt lehet a szomjat a legjobban oltani a vörösborral. Nem utolsó sorban, a
Bükkalja legeredetibb apartmanjai is Szomolyán találhatóak. Ezek nem csak az önkormányzat
érdemei, hanem azoké is, akik azt létrehozták. Viszont higgyék el, minden erőmmel azon voltam,
hogy segítsem őket
Közbiztonság:
Szomolya 2019. évben, a Bükkalja egyik legkevésbé bűnfertőzött területe. Ezt nem én mondom,
hanem rólunk mondták, nem akárkik, hanem maguk a rendőrök, nekik meg a statisztikai adatok.
Mondom ezt annak tudatában, hogy egyetlen bűncselekmény is sok lehet. Ez is a közös munkának
köszönhető. A Szomolyai Polgárőrség, a Rendőrség és az önkormányzat közös értékrendje,
együttműködése tette mindezt lehetővé. Ezzel együtt ismert, van aki hangoztatja, hogy van
csendháborítás, közterület szennyezés, van kutyával való veszélyeztetés. Egyet higgyenek el! A
törvény adta kereteken belül mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a szabálysértések ne
fordulhassanak elő. Az azonban tény, hogy az önkormányzat, a polgármester, a hivatal csak a
jogszabályok mentén, azok betartásával dolgozhat. Még akkor is igaz ez, ha ez az út, hosszabb,
rögösebb, és néha kevésbé eredményes, mint ahogyan azt az ész diktálná. Nincs helyi rendőrségünk,
nincsenek közterület felügyelőink, nincs mezei őrszolgálatunk. Sajnos, azt kell mondjam, nem is
lesz. Ezek léte nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, a bűn, a szabálytalan magatartás közös
elítélése, az ezek visszaszorításában való együttműködés szükségessége. Úgy nem megy, hogy azt
várjuk el, hogy majd az önkormányzat, majd a rendőrség ezt megoldja. Csak a lakosság
segítségével, együttműködésével tudunk egy bűntől és szabálysértésektől mentes Szomolyát alkotni.
Köszönetnyilvánítás
Az elért sikerekért, fejlesztésekért, valamint kulturális rendezvények színvonalas lebonyolításáért
köszönetemet szeretném kifejezni, elsősorban a lakosságnak, másodsorban azoknak, akik az
eredmények elérésében közvetlenül segítettek, aktív munkájukkal, legyenek azok civil szervezetek,
vagy egyes emberek. A következő ötéves ciklusban tovább szeretnénk folytatni a megkezdett
munkákat. Ezt el tudom képzelni azokkal az emberekkel, akiket az eltelt időszakban magam köré
gyűjtöttem. Jövőbeni munkámat csapatmunkaként képzelem el. Nem mindegy, hogy ebben a
csapatban kik dolgoznak együtt. Akikkel együtt képzeltem el, azok családos, Szomolyáért eddig is
sokat tevő emberek. Tudják jól,, hogy amit teszünk Szomolya jövőéért tesszük. Kitartással,
energiával, szorgalommal érhetjük el mindezt. Én személyesen is nem csak, mint polgármester,
hanem mint szomolyai polgár, egy környezetbarát tiszta lakható Szomolyán szeretnék élni. Társaim
eddigi munkáját köszönöm.

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy a z ülést bezárom. Mivel vélhetően 2019.10.13.-ig nem
elszülése a testületnek, így mindenki munkáját és közreműködését a ciklus során köszönöm.
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