JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 8-án
1800 órai kezdettel az Általános Iskola Tornacsarnokában tartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László
Angyal László
Angyal Mária Eleonóra
Gordos Andrea
Gőz Gábor
M. Szabó Gyula
dr. Szabó István

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Varga István

jegyző

Jelen van még:
Fülöp Lászlóné

Helyi Választási Bizottság részéről

dr. Szabó István
Köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket. Az alakuló ülést korelnökként én fogom vezetni.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület mind a 7 megválasztott tagja megjelent. Kérem, hogy
az ülés kezdetén közösen énekeljük el a Himnuszt.
Himnusz
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
dr. Szabó István
Felkérem Fülöp Lászlónét, hogy a Helyi Választási Bizottság képviseletében az időközi
választásról szóló tájékoztatásra, az eredmények ismertetésére.
Fülöp Lászlóné
Mivel Lovas László HVB elnök és Domán András HVB elnökhelyettes nem tudtak ma
eljönni, ezért HVB harmadik tagjaként a választás eredményét ő ismerteti. A polgármesteri
tisztségre 2, a képviselői tisztségre 21 jelölt volt. Két szavazatszámláló bizottság működött a
településen. A HVB-hez jogorvoslati kérelem nem érkezett. Somoskőújfalu polgármesterének
dr. Tóth László került megválasztásra. A képviselő-testület megválasztott tagjai: dr. Szabó
István, Angyal László, Gordos Andrea, Angyal Mária Eleonóra, M. Szabó Gyula és Gőz
Gábor. A helyi választási szervek nevében gratulál a polgármesternek és a képviselőknek
megválasztásukhoz. Erőt, egészséget és sikert kíván munkájukhoz a település javára.

2. A képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása
dr. Szabó István
Kérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel a képviselők eskütételéhez. Az esküt Gőz Gábor, a
legifjabb képviselő olvassa elő.
Gőz Gábor
Előolvassa az eskü szövegét az alábbiak szerint:
Az eskü szövege: „Én (a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; önkormányzati képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Somoskőújfalu fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
dr. Szabó István
Felkéri Fülöp Lászlónét a megbízólevelek átadására.
A képviselők átveszik a megbízólevelüket, aláírják az esküokmányt.
3. A polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
dr. Szabó István
Ezt követően a polgármester eskütétele következik. Az esküt Gőz Gábor, a legifjabb
képviselő olvassa elő.
Gőz Gábor
Előolvassa az eskü szövegét az alábbiak szerint:
Az eskü szövege: „Én (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat Somoskőújfalu fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
A polgármester átveszi a megbízólevelét, aláírja az esküokmányt.
dr. Szabó István
Felkéri dr. Varga István jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a képviselőkkel kapcsolatos
összeférhetetlenségi szabályokról és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről.
dr. Varga István
Elmondja a tájékoztatót.
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4. Jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
dr. Szabó István
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján javaslatot tesz a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Gordos Andrea és Gőz Gábor személyében.
A képviselő-testület Gordos Andreát és Gőz Gábort 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.
5. A polgármesteri program ismertetése
dr. Szabó István
Felkéri dr. Tóth László polgármestert programjának ismertetésére.
dr. Tóth László
Ismerteti programját (mely írásos formában a jegyzőkönyv 1. számú melléklete).
Magyar István (a közönség soraiból a program ismertetése során közbekiabál):
„Nem mondtunk le a tiszteletdíjról, megkérdezheted erről Gordos Andreát is!”
dr. Szabó István
Az ülésen az kap szót, akinek ő szót ad. Azt kéri mindenkitől, hogy ezt tartsa be, mert akkor
az ülés, amire rendeltetve van, nem fogja tudni betölteni a hivatását.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul veszi a programot.
6. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
dr. Szabó István
Jelzi, hogy ennél a napirendnél a Polgármester előzetesen jelezte, hogy nem kíván részt venni
ebben a szavazásban. Elmondja, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1)
bekezdése szerint megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben
meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani. Javaslata, hogy a
település lakosságszámát vegyék alapul, s arányosítsák az 1.000-től 2.999 fő lakosságra
vonatkozó 8,5-11 közötti szorzószámot, ennek alapján 10,2 szorzószámot javasolna, melynek
alapján bruttó 394.200 Ft összegű illetmény megállapítására tesz javaslatot. Továbbá
javaslom, hogy az önkormányzat a polgármester részére a munkavégzéséhez egy előfizetéses
kistérségi mobiltelefont biztosítson, melynek előfizetési és használati díját a Polgármesteri
Hivatal biztosítja. Kéri a hozzászólásokat.
Mivel nincs módosító javaslat, a javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
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Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2011. (VII. 8.) önkormányzati határozata
a polgármester illetményéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy dr. Tóth László polgármester illetményét 2011. június 26-tól
kezdődően havi 394.200 Ft-ban állapítja meg.
dr. Szabó István
Átadja az ülés vezetését a polgármesternek.

7. Az alpolgármester megválasztása
dr. Tóth László
Elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése
alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert a saját tagjai
közül választ meg. Egy fő, társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására tesz
javaslatot. Mivel a képviselő-testület minden tagját alkalmasnak találja, és szívesen látná
segítőjeként ebben a tisztségben, ezért az egyeztetések alapján arra jutott, hogy forgó
rendszerben, az adott időszak feladatainak legmegfelelőbben több képviselő is lehetőséget
kapjon majd, hogy ebben a minőségben is hasznára lehessen a falunak. Az egyeztetéseknek
megfelelően, a következő időszak legfontosabb feladatainak figyelembevételével M. Szabó
Gyulát javasolja alpolgármesternek, s kéri a megválasztásához a képviselő-testület tagjainak
támogatását. Az alpolgármester titkos szavazással kerül megválasztásra, melynek
lebonyolítására szavazatszámláló bizottság megválasztása szükséges. A bizottság elnökének
javasolja: Angyal Mária Eleonórát, tagjának javasolja Gordos Andreát és Gőz Gábort. Kéri a
testület hozzászólását.
M. Szabó Gyula
Bejelenti e napirendre vonatkozóan személyes érintettségét, nem kíván részt venni sem a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásában, sem az alpolgármester személyére
vonatkozó titkos szavazásban; valamint jelzi, hogy hozzájárul a személyére vonatkozó
napirend vonatkozásában a nyílt ülés tartásához.
dr. Tóth László
Javasolja, hogy M. Szabó Gyula bejelentése alapján a képviselő-testület döntsön arról, hogy
tudomásul veszi a bejelentést, és a képviselőt a szavazásból kizárja.
A képviselő-testület a javaslatot 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja.
dr. Tóth László
Szavazásra bocsátja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot.
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A képviselő-testület a javaslatot 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja.
dr. Tóth László
Kéri a képviselőket, hogy szavazataikat adják le az előre elkészített szavazólapok útján, a
döntésüknek megfelelően kiválasztott igen vagy nem szavazat melletti körben elhelyezett
egymást metsző két vonal segítségével.
(Az alpolgármesterválasztásról készült külön jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
dr. Tóth László
Felkéri a bizottság elnökét az eredmény ismertetésére.
Angyal Mária Eleonóra
Megállapítja, hogy 6 képviselő vett részt a szavazásban. A leadott szavazatok közül 6
érvényes volt. Az érvényes szavazatok közül 6 igen szavazat volt.
dr. Tóth László
Megköszöni a bizottság munkáját. Megállapítja a szavazás eredményét, melynek alapján a
képviselő-testület M. Szabó Gyulát 6 (hat) igen szavazattal egyhangúlag alpolgármesterré
választotta az alábbi határozattal.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2011. (VII. 8.) önkormányzati határozata
az alpolgármester megválasztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja M. Szabó Gyula
önkormányzati képviselőt.
dr. Tóth László
Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek sok sikert kívánok munkájához.

8. Az alpolgármester eskütétele
dr. Tóth László
Felkéri M. Szabó Gyulát az eskütételre, az eskü szövegét Gőz Gábor olvassa elő.
Gőz Gábor
Előolvassa az eskü szövegét az alábbiak szerint:
Az eskü szövege: „Én (az alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat Somoskőújfalu fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint)
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Isten engem úgy segéljen!
9. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
dr. Tóth László
Elmondja, hogy M. Szabó Gyula jelezte, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjként a többi
képviselővel egyező összegű díjra tart igényt, alpolgármesteri többlet tiszteletdíjat nem kér.
Felmerült, hogy amennyiben az alpolgármester őt tartósan helyettesíti, akkor arra az időre egy
napra megillető polgármesteri illetmény 50 %-ának megfelelő összeg illesse meg
tiszteletdíjként, de ehelyett a jogszabálynak megfelelő formában összegszerűen kell
meghatározniuk a havi tiszteletdíjat, melyre bruttó 80 ezer Ft/hó összegben tesz javaslatot.
Továbbá javasolja, hogy az önkormányzat az alpolgármester részére a munkavégzéséhez egy
előfizetéses kistérségi mobiltelefont biztosítson, melynek előfizetési díját a Polgármesteri
Hivatal biztosítja. Kérném a hozzászólásokat. Amennyiben nincs módosító javaslat, a
javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2011. (VII. 8.) önkormányzati határozata
az alpolgármester tiszteletdíjáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy M. Szabó Gyula alpolgármester tiszteletdíját 2011. július 8-tól
kezdődően havi 80.000 Ft-ban állapítja meg.

10. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
dr. Tóth László
Az egyeztetések alapján két bizottság megalakítására tesz javaslatot. A Pénzügyi Bizottság
elnökének javasolja dr. Szabó Istvánt, tagjának javasolja Angyal Lászlót, külső tagjának
javasolja Csengődi Józsefnét, aki az önkormányzat korábbi gazdálkodási előadója volt.
A Szociális Bizottság elnökének javasolja: Gordos Andreát, tagjának: Angyal Mária
Eleonórát, Gőz Gábort, külső tagjának dr. Révész Johannát, a település háziorvosát.
A javasolt személyek mindegyike a jelölést elfogadta, és hozzájárult, hogy a napirendet
nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Kéri a hozzászólásokat. Amennyiben nincs
módosító javaslat, a javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2011. (VII. 8.) önkormányzati határozata
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a bizottságok megválasztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Szabó Istvánt, tagjának Angyal
Lászlót, külső tagjának Csengődi Józsefnét választja; a Szociális Bizottság
elnökének Gordos Andreát, tagjának Angyal Mária Eleonórát, Gőz Gábort,
külső tagjának dr. Révész Johannát választja.
dr. Tóth László
Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak. Jelzi, hogy képviselő bizottsági tagok
eskütételére a képviselő-testület soron következő ülésén kerül sor.

11. A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
dr. Tóth László
Elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjak mértékét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 15. §-ában a település lakosságszámához rendelt szorzószám és a
köztisztviselői illetményalap szorzataként kell megállapítani. A képviselők részére ennek
alapján megállapítható tiszteletdíj a bizottsági tagságért járó pótlékkal megemelten legfeljebb
72.855 Ft lehet, a bizottsági elnököké 95.465 Ft, a külső tagoké 22610 Ft lehet. A korábbi
képviselő-testület által elfogadott hatályos rendelet a bizottsági tag képviselők részére 72.000
Ft, az elnökök részére 95.000 Ft, a külső tagok részére 22.000 Ft tiszteletdíjat állapította meg,
ami gyakorlatilag a törvényi maximumnak felelt meg. Ehhez képest a javaslatom az eddigi
72.000 Ft-os képviselői tiszteletdíj 40.000 Ft-ra, a bizottsági elnöki tiszteletdíj 95.000 Ft-ról
60.000 Ft-ra, a külső tagoknak járó 22.000 Ft-os tiszteletdíj 18.000 Ft-ra történő csökkentése.
Továbbá javaslom, hogy az önkormányzat a képviselők részére a munkavégzéséhez egy
előfizetéses kistérségi mobiltelefont biztosítson, melynek előfizetési díját a Polgármesteri
Hivatal biztosítja. Kéri a hozzászólásokat. Amennyiben nincs módosító javaslat, a javaslatot
szavazásra bocsátom.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

12. Javaslat éven belüli hitel igénybevételére a Vörösmarty utca felújítására
vonatkozó pályázat előfinanszírozása és az önkormányzati saját erő biztosítása
érdekében
dr. Tóth László
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Elmondja, hogy az önkormányzat 2009 évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében kiírt ÉMOP-3.1.3/A-2009 számú „Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére” tárgyú pályázati felhívásra, a Somoskőújfalu,
Vörösmarty utca felújítása tárgyában.
A pályázat sikeresnek bizonyult, a támogatást elnyerte az önkormányzat. 2010. március 30-án
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel – mint közreműködő szervezettel – aláírásra került a
Támogatási Szerződés. A beruházás teljes költsége 44.500.278 Ft volt, melyhez 90 %-os
támogatási arány mellett 40.050.250 Ft támogatást nyert el az önkormányzat.
A Támogatási Szerződés szerint a támogatási igény 35 %-át, - 14.017.588 Ft-ot - igénybe
lehetett venni előlegként, melyet az önkormányzat megkapott és a pályázat keretében
beérkezett számlák rendezésére fel is használt.
A pályázat utófinanszírozás keretében valósul meg, mely az önkormányzat által bonyolított
korábbi pályázatoktól eltérően teljes utófinanszírozást jelent, tehát további támogatás
lehívására csak a teljes projektösszeg kifizetésének igazolása után van lehetőség. Ennek
alapján az önkormányzatnak a projekt teljesítéséhez a tervezett saját erőn kívül
– 4.450.028.-Ft – a támogatás maradék összegét 26.032.662 Ft-ot is ki kell fizetni.
Az elszámolás határideje 2011. június 10. volt., azonban az önkormányzat a pályázatra
vonatkozó elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, mivel a képviselő-testület a
hitelfelvételi kérelméről egy ülésen döntött az önfeloszlatással, s erre tekintettel a számlák
kifizetéséhez szükséges 26.032.662 Ft hitelt nem kapta meg az önkormányzat a
hitelkérelemmel megkeresett két pénzintézettől.
A hitel fedezeteként a bank kérésére belterületi ingatlanokat kell felajánlanunk, erre a Puskin
út végi telkeket találtuk a legmegfelelőbbnek.
Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a hozzászólásokat. Amennyiben nincs módosító
javaslat, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2011. (VII. 8.) önkormányzati határozata
a Vörösmarty utca felújítására vonatkozó pályázattal történő
elszámoláshoz szükséges hitelfelvételről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzatnak
az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt, ÉMOP-3.1.3/A-2009
számú
„Kisléptékű
településfejlesztés
vidékfejlesztési
program
kiegészítésére” tárgyú pályázati felhívásra a „Somoskőújfalu, Vörösmarty
utca felújítása” címmel benyújtott pályázata keretében kifizetendő számlák
kiegyenlítéséhez - a pályázattal történő záróelszámolás érdekében 25.904.823
Ft,
azaz
huszonötmillió-kilencszáznégyezernyolcszázhuszonhárom forint összegű rövidlejáratú hitel felvételéről dönt.
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A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti
költségvetési bevételeit valamint a 11043, 11044, 11045, 11053 helyrajzi
számú, a törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes ingatlanait ajánlja
fel.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra,
hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitel felvétele nem esik
törvényi (1990. évi LXV.tv. 88. §) korlátozás alá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel
felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
dr. Varga István jegyző
Határidő: 2011. július 25.

dr. Tóth László
Megköszöni a megjelenteknek a részvételt, és az alakuló ülést bezárja.

Kmf.

dr. Tóth László
polgármester

dr. Varga István
jegyző

Gordos Andrea
jegyzőkönyvhitelesítő

Gőz Gábor
jegyzőkönyvhitelesítő
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