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Szomolya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3411  Szomolya, Szabadság tér 1. 

Tel: 49/526-000, Fax. 49/426-000 

Email: pmhszomolya@t-online.hu 

Üsz: SZO/763-5/2021 

Üi: Kövecses Zsolt 

Jegyzőkönyve 

Közmeghallgatásról 

Rendeletek:  

- 

Határozatok: 

- 

Jegyzőkönyv: 1 db 

Meghívó: 1 db 

Jelenléti ív: 1 db 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.10.26. napján tartott 

Közmeghallgatása Jegyzőkönyve 

 

Készült: 2021.11.26. nap 17.00 óra. 

Ülés helye: 3411 Szomolya, Szabadság tér 7. Közösségi Ház nagyterem 

Meghívottak:  

1. Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

2. Asztalos Imre képviselő 

mailto:pmhszomolya@t-online.hu


2 

 

3. Daragó László képviselő 

4. Dr. Molnár István képviselő 

5. Takács Norbert képviselő 

6. Vincze Dániel képviselő 

Tanácskozási joggal: 

1. Tállai András országgyűlési képviselő 

2. Dr. Fekete Orsolya mb. aljegyző 

3. Kövecses Zsolt mb. jegyző 

4. Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Jelen vannak: 

1. Jurecska Györgyné polgármester 

2. Nagyné Lakatos Angéla alpolgármester 

3. Asztalos Imre képviselő 

4. Dr. Molnár István képviselő 

5. Takács Norbert képviselő 

6. Vincze Dániel képviselő 

Tanácskozási joggal:  

1. Kövecses Zsolt mb. jegyző jkv. 

Jurecska Györgyné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, 2021. év 

önkormányzati közmeghallgatásán. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 7 fő 

megválasztott önkormányzati képviselőből, 6 fő. Daragó László képviselő korábban jelezte 

távollétét. Az ülés jegyzőkönyve vezetésére felkérem, Kövecses Zsolt jegyzőt, a Szomolyai Közös 

Önkormányzati Hivatal képviseletében. Jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom, Nagyné Lakatos 

Angéla és Vincze Dániel képviselőket. Kérdezem, hogy vállalják-e a felkért képviselők a 

hitelesítést. 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő: Igen. 

Vincze Dániel képviselő: Igen. 

Kövecses Zsolt Jegyző: Mivel a Közmeghallgatás ideje alatt vészhelyzet van érvényben, kérek 

mindenkit, hogy a zárt térben a maszkot használja. A kérdés feltételekor a maszkhasználatot 

mellőzzük a kérdezőnél, de azt követően is kérem, a maszkot viseljük. 

Jurecska Györgyné polgármester: Az ülés meghívójával kiküldtem a javasolt napirendi pontokat. 

Javasolt napirendi pontok: 

1. Szomolya Község Önkormányzata Polgármestere beszámolója a 2021. évi 

önkormányzati eseményekkel kapcsolatosan. 
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2. Lakossági kérdések. Válaszok. 

Jurecska Györgyné polgármester: (Az elhangzott polgármesteri beszámoló anyagát a 

jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

2. napirendi pont 

Tárgy: lakossági kérdések válaszok: 

Kövecses Zsolt: Mivel a Közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, kérem mindenkit, aki kérdést 

tesz fel, szíveskedjen hangosan mondani a nevét és azt, hogy a kérését kihez intézi. 

Jurecska Györgyné polgármester: Amíg a megjelent lakosság a kérdései gondolkodik, addig hagy 

mondjam el, hogy a lakosság részéről véleményünk szerint nem indokolt feltételezések kaptak 

szárnyra az eltelt hónapban.  

Egyrészt a történelmi egri út néven elhíresült útépítés tekintetében nem értjük, hogy miért 

feltételezik, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Visszautalnék arra, hogy korábban ebben a 

kérdésben 30 év munkája nem hozott sikert a megvalósításban. 

Értelmezhetetlen, hogy miért rajtunk kéri számon ezt a lakosság, amikor ez az önkormányzati 

csapat még csak két éve foglalkozik fejlesztésekkel. 2006-2008 években az úttal kapcsolatos 

tervek elkészültek, de mivel nem sikerült forrást találni a megvalósításhoz, a tervek hatálya 

lejárt. Korábban a Szomolyáért Alapítvány egyik célja, ennek az útnak a megvalósítása lett 

volna, de az Alapítvány sem működik ma már. 

A másik téma, ami irányában sok megkeresését kaptunk, az a megnövekedett nehézgépjármű 

forgalom, a Szomolya-Mezőkövesd összekötő úton. A teherszállítást a Dinamyc Teherszállító 

társaság végzi. levélben felkerestük min a fuvarozót, mind a közút kezelőjét a Magyar Állam 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közútkezelő Igazgatóságát. Kértük egyúttal a közút (2509) 

forgalomkorlátozását a 3,5 tonna feletti gépjárművek részére. A közútkezelő írásban azt a 

választ adta, hogy, hogy a súlykorlátozásra nem lát okot és indokot. A közút, fuvarozásra 

alkalmas. A Dynamic fuvarozási Társaság azt válaszolta, hogy legkésőbb november hónap 

végére a szállítások befejeződnek. Mivel Egerben lezárások vannak a fuvarszállítást csak ezen az 

útvonalon tuja megoldani. Az út nm önkormányzati tulajdon, arra az önkormányzatnak nem áll 

jogában korlátozást adni sem sebesség, sem súly tekintetében.  

Guczi István lakos: Az elhangzott beszámolóban valótlanságok vannak. A beszámolóban említett 

jutalom, valójában nem jutalom volt, hanem átcsoportosított pénz. Az, hogy a kifizetésről nem 

készült testületi határozat, a Jegyző a hibás. Éves szinten,a rendezvényekkel kapcsolatosan kb. 

600.000. Ft, amit úgy kellett betenni, hogy arról nem volt lehetőség számlát kérni. Ezt pótolni 

kellett, ami ebből a felvett pénzből került pótlásra. A felvett összegek a rendezvényekre mentek 

el. Ezek a rendezvények igazi megvalósult rendezvények voltak. A fizetési meghagyás alapján 

most ezeket kétszer fizetem ki.  

Kérdéseimet hét pontban fogalmaztam meg, ezeket le is írtam és most felolvasom: 
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1. Szomolya orvosi ellátásával kapcsolatosan kérdezem, miért ment el a fogorvos? Miért 

nem szerződött a falu más fogorvossal? 

2. Az új fogorvosi rendelő, miért nincs használva?  

3. Két civil egyesület miért lett szálka az önkormányzat szemében? 

4. Miért kell, elköltözzön Szomolyáról egy vállalkozónak? 

5. Miért ütközik akadályokba a Kilátó kivitelezésre? 

6. A közétkeztetés szolgáltatója miért adta be felmondását? 

7. Mi lesz a választási kampányban megfogalmazott ígéretekkel? 

Kövecses Zsolt Jegyző: Válaszolunk most, vagy meghallgatjuk a kérdéseket és egyben 

válaszolunk. 

Jurecska Györgyné polgármester: Gyűjtsük össze a kérdéseket, csak utána válaszoljuk. 

Városiné Nagy Anicel lakos: A készülő kerékpárosbarát fejlesztés, legyen összekötő út Eger felé. 

történelmi esély vétek lenne kihagyni. Nem tudom, mennyire van még ennek meg az esélye. 

Meg kellene tenni mindent annak érdekében, hogy ez az út megvalósulhasson. nem olyan rég 

irigykedve néztük a Heves megyeieket, hogy ott jobbak az utak. Most már látni lehet, hogy 

Borsodban jobbak az utak. Nem mindenkinek van autója, hogy az Eger-Szomolya utat avval 

tegye meg. ha ez az út megvalósulhatna, Szomolya-Eger közötti távolság lerövidülhetne 

mindössze 10 percre. Kifejezetten azért jöttem ide, hogy az út mellett lobbizzak.  

Ezen kívüli felvetésem, az hogy felháborítónak tartom, hogy a Szomolyán lévő Dohánybolt úgy 

nyit ki, ahogyan akar. Ennek nem kellene így lennie. 

Továbbá azt szeretném kérdezni, hogy kinek a tulajdonában van a Szomolyai temető, ki tarja azt 

rendben. Az Egyház 25.000. Ft kér el egy-egy kripta fenntartásért. Ez a pénz, mire költődik. 

Az önkormányzat nemrégen batyus bált tartott, ahol előírás volt a védettségi igazolvány. Milyen 

jogon különbözteti meg az önkormányzat a szomolyai embereket egymástól. 

Bajzáth József: lakos: A beruházáshoz, az út esteleges létesítéséhez, mintegy 16.000.000.000. Ft 

összeg szükségeltetik. Ez rengeteg pénz.  Honnan teremtjük elő. A Volánnal egyeztetett-e valaki, 

hogy ők hajlandóak lesznek-e ezen az úton közúti tömegközlekedést folytatni.  

Papp Mária lakos: Az önkormányzat a közmeghallgatást a Facebook oldalon osztotta meg. nem 

lehetett volna-e ezt cetli formájában a lakosságnak beadni. Így a lakosság által (250 fő) petícióra 

is első ízben a Facebook oldalon válaszolt. A petíció tartalma az volt, hogy vegye fel az 

önkormányzat a kapcsolatot Egerrel, a képviselőkkel az út létesítésével kapcsolatosan. A VOLÁN 

az Eger-Miskolc buszt elvitte Eger-Andornaktálya irányába.  

Miért nem került sor kapcsolatfelvételre Eger város képviselőivel az Eger elkerülő úthoz való 

csatlakozás ügyében? 

Meddig akar várni a Képviselő-testület, a lépéssel, az út létesítésével kapcsolatosan. 
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Asztalos Imre képviselő: Azt hiszem, nem kell győzködnünk egymást, hogy erre az útra szükség 

lenne. Jobbak lennének ténylegesen az út megvalósítási lehetőségei. Nem igaz, hogy nem 

léptünk. Most a TOP pályázattal kapcsolatosan az emelt szintű kerékpárosút megvalósítására 

van lehetőség. A közút létesítésére esetlegesen egy másik pályázatból lesz lehetőség. A 

pályázatok nem úgy működnek. A kerékpáros út létesítésére, most politikai esély is van. Ezzel a 

lehetőséggel nem lehet szembe menni.  

Jurecska Györgyné polgármester: A kerékpáros út létesítése jelenleg engedélyezési stádiumban 

van. Ezen ilyenkor módosítani már nem lehet. Az egyeztetések folyamatosan történnek. Közútra 

az önkormányzat nem tud pályázatot benyújtani. Ha az Eger-Szomolya közút megvalósulhatna, 

ilyen jellegű pályázatot csak Magyar Állam tudna beadni. Az önkormányzatnak önkormányzati 

út létesítésére van lehetősége. Annak viszont a költségei, valamint később az út, fenntartási 

költségei is az önkormányzatot terhelnék. Közút létrehozásával kapcsolatosan egyelőre 

meghirdetett pályázat nincs.  

Fülöp Györgyi lakos: Rózsa Ferenc úti lakos vagyok, november óta. A Vízmű korábban azt 

mondta az általa folytatott munkákkal kapcsolatosan, az út aszfaltozására a későbbiekben kerül 

sor. A munkát a mai napig nem végezték el. Kérem felszólítani a vízművet, hogy a munkát 

végezzék el.  

Jurecska Györgyné polgármester: A Heves Megyei Vízmű a szükséges aszfaltmunkákat össze 

szokta gyűjteni, és a helyreállításokat egyszerre végzi el. Szólunk nekik, de a Vízművel jó a 

kapcsolat, ezeket a munkákat el is szokták végezni, általában egy-két hónapon belül.  

Takács Norbert képviselő: Egy két dolgot hagy mondjak én. is. 6 éve élek itt Szomolyán, azt 

gondolom ez egy szerethető falu. A település rendezvényein igyekszem részt venni, függetlenül 

attól, hogy azt ki szervezi. Sajnos azt tapasztalom, hogy egy dolog nagyon hiányzik, az 

összefogás. A felvetett témákban nem tudunk közös érdekeket, elhatározásokat felépíteni. Hol 

vannak a közösségek a közösségi érdekek. A múlttal kapcsolatosan mindenki vegyes 

érzelmekkel bír. Ezeket, fontos lenne rendbe rakni.  

Jurecska Györgyné Polgármester: hagy reagáljak az egyéb felvetett kérdésekre. 

Amikor a jelenlegi önkormányzati testület átvette Szomolyán a települési gazdálkodást és 

önkormányzati irányítást azonnal megvizsgáltuk az önkormányzat gazdálkodását. A hiány akkor, 

a többletfoglalkoztatásból, és a pályázati pénzek átpakoltatásából és helyre nem tevéséből 

adódóan 22.000.000. Ft körül volt. Ezeket a pénzeket pótolni kellett. Ez részben sikerült 

rendkívüli önkormányzati támogatásokból kompenzálni. ú 

1. A fogorvosi ellátás jelenleg Szomolyán tényleg nem vehető igénybe. A Doktor Úr, aki az 

ellátást végezte 2020. január elején jelezte, hogy a szolgáltatást a jövőben nem kívánja 

ellátni. A fogorvosi ellátás finanszírozott ideje jelenleg 13,5 óra, a lakosságszám alapján. 

Sajnos hiába hirdettük szinte folyamatosan, a felhívásunkra egyetlen fogorvos sem 

jelentkezett. Komoly baj van a műszaki ellátottsággal is, a felszerelés elavult, régi. Ezt a 

hiányosságot a későbbiekben pályázatból szeretnénk pótolni. 
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2. Az új orvosi rendelőben van ellátás, egy mozgásszervi szakember lát el többek között 

reumatológiai szakrendelést, egyelőre alacsony óraszámban Nem kihasználatlan tehát a 

létesítmény.  

3. Nem gondolnám, hogy bármelyeik civil szervezet szálka lenne az önkormányzat 

szemében. Persze vannak olyan civil szervezetek is, akik munkavégzésére nagyobb 

szükség van.  

Asztalos Imre képviselő. Sokkal jobb lett volna, ha az érintett civil szervezetek vezetői itt most 

jelen vannak. És észrevételeiket maguk tennének fel.  

Jurecska Györgyné polgármester:  

4. A faluból nem csak elköltözések vannak. Számos beköltözés is történt. 

5. JKV.(a kilátóval kapcsolatosan egyéb kérdés nem merült fel, szó nem esett róla) 

Kövecses Zsolt jkv. 

6. A közétkeztetés szolgáltatója 2022. április j hónapban írásban jelezte, hogy a 

szolgáltatást a jövőben nem kívánja ellátni. Felmondási ideje kitöltését követően a 

szolgáltatást más látja el. Az önkormányzat a konyha üzemeltetésére pályázatot írt ki. 

Az, az információnk, hogy amióta új a szolgáltató, azóta az ellátás színvonala is 

emelkedett. 

7. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzat testülete még csak két éve 

látja el tevékenységét hivatalában. A kampányidőszak vállalásai egy teljes ciklusra 

vonatkoznak.  

Papp Mária lakos: Kérdezni szeretném, hogy az önkormányzati ülések nyomon követhetősége a 

lakosság által hogyan történik. Ha nem csak a Facebook oldalon tette volna közzé az 

önkormányzat a 2021. év közmeghallgatása eseményét, lehet, hogy most többen lennénk. 

Kövecses Zsolt jegyző: Az önkormányzatnak van hivatalos honlapja, ahová késéssel, de fel 

vannak téve a jegyzőkönyvek, és a rendeletek is, valamint közzétételre kerül az önkormányzati 

munkaterv is.  A közmeghallgatás valóban a Facebook oldalon került meghirdetésre. Ezt 

egyébként többen figyelik, mint bármelyik hivatalos oldalt.  

Szeretném kérni, hogy azok, akik több hozzászólást, kérdést tettek fel, ezeket írásban is 

szíveskedjenek eljuttatni az Önkormányzat email címére. Ha nincs több hozzászólás, kérdés 

kérem Polgármester Asszonyt, hogy a Közmeghallgatást zárja le. 

2021. Közmeghallgatását ezennel lezárom, Mindenkinek Jóéjszakát és kellemes karácsonyi 

ünnepeket, boldog újévet kívánok. 

…………………………………………..    ………………………………………………. 

 Jurecska Györgyné     Kövecses Zsolt 

 Polgármester      jegyző 
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Jegyzőkönyv hitelesítők. 

 

………………………………………….    ……………………………………………………. 

Nagyné Lakatos Angéla képviselő   Vincze Dániel képviselő 

 

 

……………………………………………………….. 

 jkv. Kövecses Zsolt.  


