
Önkormányzati Hírek 
Somoskőújfalu
2017/2

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt a 2017. szeptember 9-én (szombaton) a somoskőújfalui kamionparko-
ló területén tartandó XIII. Somosi Falunap rendezvényre, melynek részletes programja az 
alábbiakban olvasható.

Tisztelettel: dr. Tóth László, polgármester
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Néptánc-
találkozó
Május 20-án, szombaton 
immár 22. alkalommal ve-
hettünk részt a Somosi 
Gyermek Néptánctalálko-
zón, melyet az idén az utób-
bi évek gyakorlatának meg-
felelően az Önkormányzat 
a Művelődési Házzal közö-
sen rendezett meg. Az első, 
21 évvel ezelőtt, 1996-ban 
tartott találkozó óta szá-
mos változás történt a ren-
dezvénnyel kapcsolatosan, 
mind a találkozó helyszíné-
ben, mind a rendező sze-
mélyében. 2012-ig az isko-
la udvara vagy a tornaterem 

volt a rendezvény helyszíne, 
2013. óta pedig a felújított 
Művelődési Ház. A somosi 
iskola 2004-ben történt be-
zárásáig a néptánctalálko-
zót az iskola szervezte, ezt 
követően először a Somosi 
Kultúrért Egyesület, majd 
2012-től az Önkormányzat 
és a Cogito ÁMK Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház a talál-
kozó szervezője.

Azonban a számos változás 
ellenére a néptánctalálko-
zó célja mindig ugyanaz 
maradt, hogy lehetőséget 
teremtsünk gyermekeink-
nek arra, hogy megszer-
zett néptánctudásukat a 

közönségnek, egymásnak, 
és a szakértő zsűrinek So-
moskőújfaluban is megmu-
tathassák. Természetesen 
azzal, hogy ez az esemény 
tulajdonképpen nem ver-
seny, hanem egy lehetőség 
a találkozásra, a hagyomá-
nyok közös ápolására, a 
népzene és néptánc által 
nyújtott élmény közös áté-
lésére.
Ugyanakkor az eredeti, 
1996-ban kitűzött célnak 
megfelelően a gyermeke-
ket motiválni is akarja a 
néptáncoktatásban való 
részvételre. „Az alapfokú 
néptáncoktatás igazi jelen-
tősége a közösségformáló 
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élmény, művészeti nevelés, 
hagyományőrzés és újraal-
kotás, jellem- és testformá-
lás, amely így együtt szinte 
kizárólag csak a néptáncok-
tatás sajátja” – vallja Sán-
dor Csaba az Ördögborda 
Néptáncegyüttes vezetője.
Hisszük, hogy az idei talál-
kozó is egy lépéssel köze-
lebb vitte gyermekeinket 
a néptánc szeretetéhez, 
melynek tanulása során 
nemcsak tánclépéseket ta-
nulhatnak meg tanáraiktól, 
hanem egy egész, a nép-
tánc mögött álló kultúra ré-
szesei is lehetnek.
Az újdonságok mellett azon-
ban reményeink szerint 
minden más a régi maradt: 
gyermekeink ugyanazzal 
a lelkesedéssel, örömmel 
adják elő az elmúlt egy év 
során megtanultakat, a 
zsűri pedig, ahogyan ed-
dig is, ugyanúgy szakértő 
szemmel nézi gyermekeink 
műsorát, és ad tanácsokat 
a művészeti vezetőknek, 
hogy a produkciók még job-
bak lehessenek.

A rendezvény az idén is a 
fellépő csoportok színes 
felvonulásával vette kez-
detét. A felvonulás után a 
Művelődési Ház színpadán 
a Kiskút Néptánccsoport 
mutatta be „Fertályos” 
című műsorát, majd dr. 
Tóth László polgármester 
köszöntötte a megjelente-
ket abban a reményben, 
hogy az idei találkozó is al-
kalmat teremt arra, hogy a 
tánccsoportok vezetői jól 
hasznosítható segítséget, 

tanácsot kapjanak a szak-
értő zsűritől önként vállalt 
hivatásukhoz, a néptánc-
hagyomány átörökítéséhez.

A zsűri tagjai Taba Csaba 
és Fejér Erika néptánc-pe-
dagógusok, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem 
néptáncegyüttesének mű-
vészeti vezetői, valamint 
Herczeg Kata néptáncpe-
dagógus, a kisújszállási 
Nagykun Táncegyüttes mű-
vészeti vezetője voltak. A 
fellépőket a Lenkó Péter ve-
zette Folt zenekar kísérte.

A produkciók sorát a kazá-
ri Billing néptánccsoport 
nyitotta „Esik eső, mégsem 
ázom” című mezőföldi las-
sú és friss csárdás produk-
ciójával, a csoport vezetője 
Farkas Rózsa.

A következő fellépő a sal-
gótarjáni Nefelejcs Gyer-
mektáncegyüttes volt, akik 
„Bácskertesi mulatság” 
címmel mutatták be táncu-
kat. A csoport vezetői: Sza-
bó Ágnes Ilona és Husvéth 
Csaba.

Őket a sóshartyáni Rezeda 
Gyermektáncegyüttes kö-
vette "Olyan vagy Te, mint a 
pipitér virág…" felcsíki tánc 
műsorával. A csoport veze-
tői: Farkas Rózsa és Nagy 
Gábor.

A következő fellépő a ka-
zári Kis Zsivajgó néptáncs-
csoport volt „Meg kell az 
asszonyt becsülni” című, ci-

gándi és alsóberecki motí-
vumokra épülő műsorával. 
A csoport vezetője: Farkas 
Rózsa.

Ötödikként a Sisere Gyer-
mektáncegyüttes lépett a 
színpadra „Lipem-lopom” 
– Vág-Garamközi táncok 
című produkciójával. A cso-
port vezetői: Szabó Ágnes 
Ilona és Husvéth Csaba.

Végezetül a kazári Nagy 
Zsivajgó néptánccsoport 
„Bújócska” címmel adta elő 
bukovinai székely táncmotí-
vumokra épülő műsorát. A 
csoport vezetői: Farkas Ró-
zsa és Albertusz Tibor.

A produkciók után Herczeg 
Kata ismertette a zsűri vé-
leményét, melynek alapján 
a legjobb koreográfiának 
járó vándorkalapot a Sisere 
Gyermektáncegyüttes kap-
ta, ezzel együtt a zsűri az ő 
produkciójukat értékelte a 
legjobbnak.
Ezt követően a zsűri a cso-
portvezetők számára külön 
részletes értékelést tartott, 
mialatt a gyermekek tovább 
rophatták a táncot a Folt 
zenekar által játszott dalla-
mokra.

Végezetül a rendezvény 
műsorvezetője, Botos Bri-
gitta a rendezők nevében 
minden táncosnak, művé-
szeti oktatónak és zenész-
nek megköszönte, hogy 
részvételével hozzájárult a 
néptánchagyomány közös 
ápolásához.
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Örömmel értesültünk róla, 
hogy az Önkormányza-
tunk által az elmúlt év-
ben benyújtott mindhárom 
épületfelújítási pályázat 
eredményesnek bizonyult, 

Közel 145 millió forint 
pályázati támogatás 
épületfelújításokra

így az elnyert összesen 
144.848.950 forint ösz-
szegű támogatás segítsé-
gével a következő eszten-
dőben sor kerülhet mind az 
iskola, mind az óvoda, mind 
az idősek klubja épületé-
nek várva várt felújítására.

1. Az iskolaépület energe-
tikai korszerűsítése

Az Önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-

ratív Program keretében 
azzal a céllal, hogy korsze-
rűsítéssel csökkentse az is-
kolaépület energia igényét, 
károsanyag kibocsátását, 
illetve ezáltal működési 
költséget takarítson meg.

A somoskőújfalui dr. Kre-
puska Géza Általános Is-
kola épülete az 1950-es 
években épült, bővítésé-
re a következő évtizedben 
került sor. Az intézmény 
alapítványi fenntartású, 
benne 8 osztály működik 
több mint 130 tanulóval. 
Az iskola profilját a termé-
szettudományok, a hagyo-
mányok ápolása, a néptánc 
és művészeti ágak oktatá-

sa adja. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő iskola 
11 tanteremmel, 1 tornate-
remmel, 2 iskolaudvarral, 
1 informatikai és könyvtár 
teremmel rendelkezik. A 
névadó, dr. Krepuska Géza 
(1861-1949), ismert fü-
lész, egyetemi tanár, a mo-

Lakossági Tájékoztatók
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dern magyar fülgyógyászat 
megalapítója. 
Az energetikai korszerűsí-
tés során az épület külső 
határoló felületei utólagos 
hőszigetelést kapnak, illet-
ve kicserélik a homlokzati 
nyílászárókat. Az iskolában 
a régi gázkazánokat kon-
denzációsra cserélik, új lap-
radiátorokat szerelnek fel 
termosztatikus szelepek-
kel ellátva, időjáráskövető 
szabályozással vezérelve. 
Az elektromos energiafel-
használás csökkentése vé-
gett napelemes rendszert 
telepítenek. A létesítmény 
energetikai korszerűsítése 
az üzemeltetési, fenntartá-
si költségek csökkenését 
eredményezi, amely nem-
csak a fenntartónak je-
lent megtakarítást, hanem 
környezeti szempontból is 
előnnyel jár az energiahor-
dozó felhasználás lecsök-
kenése miatt.
A fejlesztés megvalósítá-
sához az Önkormányzat 
107.228.051 Ft támoga-
tást nyert el a TOP-3.2.1-
15-NG1-2016-00031 azo-
nosító számú pályázat 
keretében. A beruházás 
várhatóan 2018. szeptem-
berre fejeződik be.

2. Az óvodaépület felújítása

Ezen épület esetében is a 
pályázat célja, hogy a kor-
szerűsítés nyomán csök-
kenjen az energia igény, a 
károsanyag kibocsátás, és 
ezáltal a működési költség 
is.
A fejlesztendő ingatlan óvo-
dai nevelés funkciót ellátó 
épület, 100%-ban az önkor-
mányzat tulajdonában áll. 
Alapító okirata szerint az in-
tézmény 60 gyermek befo-

gadására alkalmas, köztük 
különleges bánásmódot 
igénylő gyermekeket is ne-
velnek. Az 1842-ben épült 
ingatlan 2009-ben részben 
felújításra került, de ener-
getikai besorolása alapján 
nem éri el a „DD-korszerűt 
megközelítő” kategóriát 
sem.
Az energetikai korszerű-
sítés során a külső fal to-
vábbi hőszigetelést kap 
10 cm-es vastagsággal, a 
padlásfödém szigetelését 
további 15 cm-es réteg-
gel egészítik ki, a meglévő 
rossz hatásfokkal üzemelő 
gázkazánt pedig kondenzá-
ciós gázkazánra és elekt-
romos kazánra cserélik. A 
megújuló energia haszná-
lata napelemes rendszer 
kiépítésével valósul meg. A 
beruházás során megtörté-
nik az épület akadálymen-
tesítése is.
A korszerűsítés jelentős 
e n e r g i a - m e g t a ka r í t á s t 
eredményez a fenntartó 
önkormányzat számára, és 
hozzájárul az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez.

A fejlesztés megvalósítá-
sához az Önkormányzat 
21.538.452 Ft támoga-
tást nyert el a TOP-3.2.1-
15-NG1-2016-00068 azo-
nosító számú pályázat 
keretében. A beruházás 
várhatóan 2018. november 
végéig fejeződik be.

3. Megújul az Idősek Klubja

A benyújtott pályázat segít-
ségével az Önkormányzat 
szeretné az igénybe vevők 
számára komfortosabbá 
tenni az intézményt és bőví-
teni annak szolgáltatásait.

A pályázat keretében a 
Naplemente Idősek Klub-
ja épülete eredeti funkci-
óját megtartva részleges 
átalakításra és felújításra 
kerül. A beruházás célja 
nem csupán az esztétikai 
megújulás, hanem az is, 
hogy a tisztálkodás, pihe-
nés feltételei biztosítottak 
legyenek a nappali lakók 
számára, illetve javuljanak 
az akadálymentes közle-
kedés feltételei. Az épület 
energiahatékonyságát to-
vábbi szigeteléssel, a vilá-
gítási rendszer korszerűsí-
tésével javítani szükséges 
a takarékos üzemeltetés 
érdekében. Az építési be-
ruházáson túl az intézmény 
bútor- és eszközparkja is 
megújul, kibővül.
A szociális funkciót ellátó 
épület 100%-ban az Önkor-
mányzat tulajdonában áll, 
a szolgáltatás fenntartó-
ja Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Tár-
sulása. A településen a 65 
éven felüliek száma évek 
óta meghaladja a 450 főt, 
közülük sokan magányosan 
élnek. A fejlesztésnek kö-
szönhetően megújult kör-
nyezetben, kibővült kapaci-
tásokkal áll majd a szociális 
intézmény a szolgáltatásait 
igénybe venni kívánó helyi 
lakosság rendelkezésére.

A fejlesztés megvalósítá-
sához az Önkormányzat 
16.082.447 Ft támoga-
tást nyert el a TOP-4.2.1-
15-NG1-2016-00017 azo-
nosító számú pályázat 
keretében. A beruházás 
várhatóan 2018. november 
végéig fejeződik be.

Lakossági Tájékoztatók
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Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot a Somoskőújfalu 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által a 
2017. első félévben meg-
alkotott fontosabb rendele-
tekről:

Az egészségügyi alapellá-
tási körzetek megállapítá-
sáról szóló 1/2017.(I.26.) 
önkormányzati rendelet

Az egészségügyi alapellá-
tásról szóló 2015. évi CXXI-
II. törvény 5.§ (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás 
alapján a képviselő-testület 
meghatározta a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogor-
vosi és a védőnői körzet ha-
tárait, valamint az alapellá-
táshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátás és iskola-egészség-
ügyi ellátás körzeteit.

Az önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 
2/2017.(II.13.) önkormány-
zati rendelet

A képviselő-testület az ön-
kormányzat 2017. évi költ-
ségvetését 248.186 640 
Ft bevételi és kiadási főösz-
szeggel fogadta el, mely 
tartalmazza Somoskőújfa-
lui Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Somoskőújfa-
lui Gesztenyekert Óvoda 
költségvetését is. 

A 2017. évi igazgatási szü-
net elrendeléséről szóló 
3/2017.(V.23.) önkormány-
zati rendelet

A közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás 
alapján a képviselő-testület 
igazgatási szünetet rendelt 
el, amelynek időtartama 
alatt a Somoskőújfalui Kö-
zös Önkormányzati Hiva-
talban – nyári időszakban 
– 2017. július 24-től 2017. 
július 28-ig tartott. 
Az igazgatási szünet a téli 
időszakban 2017. decem-
ber 21-től 2017. december 
29-ig tart, melynek időtar-
tama alatt az ügyfélfogadás 
szünetel!

Az egyes anyakönyvi ese-
mények engedélyezésének 
szabályairól és a fizeten-
dő díjakról szóló 4/2017.
(V.23.) önkormányzati ren-
delet

Az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 
96.§-ban kapott felhatal-
mazás alapján az önkor-
mányzat e rendeletben 
szabályozta a hivatali he-
lyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül 
történt házasságkötés en-
gedélyezésének szabályait, 
valamint a többletszolgálta-
tásért és egyéb szolgáltatá-
sért fizetendő díjak mérté-
két. 

Az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 
1/2016.(II.22.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 
szóló 5/2017.(V.29.) önkor-
mányzati rendelet 

Lakossági tájékoztató a 2017-ben 
alkotott rendeletektől

A képviselő-testület a 
2016. évi költségvetés be-
vételi és kiadási főösszegét 
398.826.326 Ft összegre 
módosította.

Somoskőújfalu Község Ön-
kormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének végrehajtá-
sáról szóló 6/2017.(V.29.) 
önkormányzati rendelet 

A képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi 
összevont beszámolóját 
399.331.466 Ft bevétellel 
és 374.681.751 Ft kiadás-
sal, 24.649.715 Ft marad-
vánnyal (ebből 10.303.013 
kötelezettséggel terhelt) fo-
gadta el.

7/2017.(V.29.) önkormány-
zati rendelet a pénzbeli 
és természetbeni szociális 
ellátások rendjéről szóló 
1/2015.(II.25.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

a.) A rendelet kiegészí-
tette a rendkívüli települési 
támogatás jogosultsági fel-
tételeit:

- egyedülálló rendsze-
res pénzellátásban nem 
részesülő álláskereső, 
amennyiben az aktív korú-
ak ellátásához szükséges 
jogosultsági feltételekkel 
nem rendelkezik,
- egyedülálló, a rá 
irányadó nyugdíjkorhatárt 
már betöltötte, de rendsze-
res pénzellátásra nem jogo-
sult.

Lakossági Tájékoztatók
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b.) A rendelet új támo-
gatási formaként bevezeti 
csatornahálózatra való rá-
kötés támogatását.
Amennyiben a rákötés 
2017. december 31-ig meg-
történik, az önkormányzat 
ingatlanonként 50.000 Ft 
összegű támogatást nyújt.
A támogatás jövedelem és 
vagyonvizsgálathoz nem 
kötött, mely az igénylő ál-
tal életvitelszerűen lakott 
ingatlanra adható. A kére-
lemhez csatolni kell az ÉRV 
Zrt által   – az igénylő ne-
vére az ingatlan címének 

megjelölésével – kiállított 
igazolást.

A partnerségi egyezte-
tés helyi szabályairól szó-
ló 8/2017.(VI.26.) önkor-
mányzati rendelet

A rendelet szabályozza So-
moskőújfalu Településfej-
lesztési Koncepciójának, 
Integrált Fejlesztési Stra-
tégiájának, Településren-
dezési Eszközeinek (Te-
lepülésszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat) 
valamint az egyes telepü-

lésrendezési sajátos jogin-
tézmények (településképi 
rendelet, Településképi Ar-
culati Kézikönyv) készítésé-
nek vagy módosításának, 
illetőleg egyeztetésének 
részletes szabályait.

A helyi rendeletek szövege 
megtekinthető a www.Njt.
hu/önkormányzati rende-
letek/Somoskőújfalu inter-
netcím alatt.
     
Szurok Sándorné s.k.
címzetes főjegyző

Somoskőújfalu Község Ön-
kormányzata nevében gra-
tulálunk a település két 
kitüntetettjének, Molnár 
Zoltánnak és Murányi Sán-
dornak, akik miniszteri el-
ismerést vehettek át a Kör-
nyezetvédelmi Világnap, 
illetve Pedagógusnap alkal-
mából.
Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter a Kör-
nyezetvédelmi Világnap al-
kalmából Környezetünkért 
Díjat adományozott többek 
között Molnár Zoltánnak, 
a Környezet- és Természet-
védelmi Oktatóközpontok 
Országos Szövetségének 
főtitkárának, a Somosi Kör-
nyezetnevelési Központ 
Egyesület vezetőjének. 
Elismerését a környezeti 
nevelés gyakorlati megva-
lósításában, módszerta-
ni fejlesztésében végzett 

Gratuláció kiváló tevékenységéért, a 
Kárpát-medencei magyar 
gyerekek környezetvédő tá-
borának tizenhét éve tartó 
szervezéséért vehette át.
Balog Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől 
Pedagógusnap alkalmából 
kiemelkedő hatású okta-
tási-nevelési-gyógypedagó-
giai munkájáért, valamint 
a pedagógiai gyakorlatot 

segítő kiemelkedő tudo-
mányos tevékenysége elis-
meréseként Apáczai Csere 
János-díjat vehetett át töb-
bek között Murányi Sándor, 
a salgótarjáni Illyés Gyulá-
né Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat nyugalmazott in-
tézményvezetője.

Lakossági Tájékoztatók
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Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot a Somoskőújfalu 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 
hozott fontosabb határoza-
tokról:

71/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat 
2017. évi munkatervét. A 
munkaterv 7 ülést, 1 köz-
meghallgatást és 3 együt-
tes ülést (Cered, Szilaspo-
gony és Zabar községekkel 
közösen) tartalmaz.  

73/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat 
2017. évi rendezvénytervét, 
mely tartalmazza a Hazaté-
rés Napja, az állami ünne-
pek és egyéb önkormányza-
ti rendezvények (Gyermek 
Néptánctalálkozó, Falunap, 
Szüreti mulatság, Falukará-
csony) megtartását, vala-
mint azok tervezett költsé-
gét.

75/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület meg-
tárgyalta a településen 
kiépült szennyvízcsator-
na-hálózatra való rákötési 
arány javítására vonatkozó 
előterjesztést, azt elfogad-
ta és felhatalmazta a Hu-

Lakossági tájékoztató 
A képviselő-testület által hozott fontosabb 
határozatairól

mánpolitikai Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki javasla-
tot a szociálisan rászorul-
tak támogatására. 

79/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület elbí-
rálta a 2017. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatra beérkezett ké-
relmeket. A képviselő-tes-
tület mind a kilenc benyúj-
tott pályázatot támogatta. 
A támogatás havi összegét 
az adott család egy főre 
jutó jövedelmétől függően 
4.000 Ft, illetőleg 5.000 Ft 
összegben állapította meg.

8 0 / 2 0 1 6 . ( X I I . 1 4 . ) - 
206/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület elbírál-
ta a szociális tűzifa támo-
gatásra benyújtott kérel-
meket. Az önkormányzat 
a pályázati támogatásból 
123 m3 tűzifát osztott ki 
a rászorulók (aktív korú-
ak ellátásában, időskorú-
ak járadékában, lakhatási 
támogatásban részesülők 
és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő 
családok) részére. 
Ezen túlmenően döntött a 
szociális normatíva terhére 
a 75 éven felüli, egyedül élő 
idősek részére nyújtandó 
tűzifa támogatásról, mely-

nek alapján 63 fő részesült 
támogatásban. 
A két jogcímen az önkor-
mányzat 300 m3 tűzifa tá-
mogatást nyújtott a telepü-
lésen élők számára.

207/2016.(XII.14.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület újra-
tárgyalta a helyjárati autó-
busz-közlekedés további 
működtetésére vonatkozó 
javaslatot, melynek ered-
ményeként a Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával és a KMKK 
Középkelet-magyarorszá-
gi Közlekedési Központ 
Zrt.-vel kötött háromoldalú 
szerződés hatálya 2018. 
december 31-ig meghosz-
szabbításra került. 

3/2017.(I.25.) önkormány-
zati határozat
A képviselő-testület elfo-
gadta az Értéktár Bizottság 
beszámolóját. 

12/2017.(II.8.) önkormány-
zati határozat
A képviselő-testület döntött 
a Semmelweis utca 2. szám 
alatt található iskolaépület 
használatba adásáról szó-
ló szerződés módosításá-
ról. A határozat alapján az 
Önkormányzat a használati 
szerződést 2023. augusz-
tus 31-ig terjedő hatállyal 
kötötte meg a Cogito ÁMK-

Lakossági Tájékoztatók
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val. A szerződés megszűnik 
a fenti határidő lejártával, 
valamint abban az esetben 
is, ha az állami köznevelési 
feladat ellátása az ingatlan-
ban a használó által meg-
szűnik. 

20/2017.(II.27.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Salgótarján és Tér-
sége Egészségügyi-Szociá-
lis Központja által nyújtott 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatások és 
ellátások intézményi téríté-
si díjait és a kedvezmények 
mértékét.  

26/2017.(IV.19.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület közme-
ghallgatással egybekötött 
ülésén tárgyalta és elfogad-
ta a helyi közbiztonság hely-
zetéről szóló beszámolót. 

28/2017.(IV.19.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület meg-
tárgyalta a Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség 2016. évi tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót, 
azt tudomásul vette, a Sal-
gótarjáni Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2016. 
évi tevékenységéről szóló 

beszámolót pedig elfogad-
ta. 

32/2017.(V.24.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület meg-
tárgyalta a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
2016. évi ellátásáról szóló 
beszámolót.

33/2017.(V.24.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület meg-
tárgyalta a Kilátó és Csont-
váry utcai lakók kérelmét, 
és úgy határozott, hogy az 
önkormányzat – a baleset-
veszély megszüntetése ér-
dekében – a közmunkap-

Lakossági Tájékoztatók
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Somoskőújfalu Község 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Az önkor-
mányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017.
(II.13.) önkormányzati ren-
deletével döntött arról, 
hogy a köztemető-fenn-
tartásra és működtetésre 
1.904.883 forintot különít 
el, melynek terhére a he-
lyi ravatalozó épületébe 

Kegyeleti 
hűtő 
vásárlása

kegyeleti hűtőt vásárol, a 
fennmaradó összegből pe-
dig a temető karbantartása 
kerül finanszírozásra.
A kegyeleti hűtőre beérke-
zett három árajánlatot a 
Képviselő-testület megtár-
gyalta, melynek eredmé-
nyeként a Frigofrost Kft.-

vel kötött szerződést egy 
kéttálcás, síkpanelű, rozs-
damentes kegyeleti hűtő 
beépítésére 1.050.000 Ft 
+ Áfa összegben.
A berendezés beépítését a 
cég 2017. szeptember első 
hetére vállalta.

rogramban elvégezhető 
kisebb karbantartási mun-
kákat 2017. évben elvégzi, 
és a 2018. évi költségve-
tés és közmunkaprogram 
tervezése során igyekszik 
megnyugtató megoldást ta-
lálni a lakók problémáinak 
megoldására. 

34/2017.(V.24.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület dönté-
se alapján a Somosi Kör-
nyezetnevelési Központ 
és Somoskőújfalu Község 
Önkormányzata megállapo-
dást kötött a TOP-1.2.1-15-
NG1-2016-00013 kódszá-
mú projekt megvalósítása 
érdekében. A megállapo-
dás alapján az önkormány-
zat a Hazatérés múzeum 
pályázati forrásból történő 
megvalósítása és működte-
tése érdekében az egyesü-
let ingyenes használatába 

adja az önkormányzat tu-
lajdonát képező, a telepü-
lés központjában található, 
9877/1 hrsz-ú, 1170 m2 
nagyságú, „kivett beépített 
terület” művelési ágú ingat-
lanát (az egykori tanácshá-
za területét).

45/2017.(VI.21.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat kö-
zép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervét. 

46/2017.(VI.21.) önkor-
mányzati határozat
A képviselő-testület a 2013. 
július 24-i ülésén fogadta 
el a Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programot, melynek fe-
lülvizsgálatát kétévenként 
kell elvégezni. A képvise-
lő-testület a helyzetelem-
zést áttekintette, és a Helyi 
Esélyegyenlőségi Progra-

mot hatályában fenntartot-
ta. 

47/2017.(VI.21.) önkor-
mányzati határozat 
A képviselő-testület döntött 
a Településképi Arculati Ké-
zikönyv elkészítésére beér-
kezett ajánlatok elbírálásá-
ról, és annak elkészítésével 
a Konszenzus Pannónia 
ZRt-t bízta meg. 
A Településképi Arcula-
ti Kézikönyv előkészítése 
kapcsán az első lakossági 
fórumra már sor került.

48/2017.(VI.21.) önkor-
mányzati határozat 
A képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat beszerzések 
lebonyolításának eljárás-
rendjéről szóló szabályzatot.
    
Szurok Sándorné s.k.
címzetes főjegyző

Kiadó: 
Somoskőújfalu Község Önkormányzata, 
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
Felelős kiadó: Dr. Tóth László polgármester
Felelős szerkesztő: Tarnóczi Balázs
Telefonszám: 06/32-435-095 
E-mail cím: somoskoujfalu@nogradmail.hu
2017. őszi szám
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