JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő.-testületének 2011. május 2-án
16.00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának helyiségében
tartott ülésén.
Jelen vannak:
Lichner András
Gordos Andrea
Magyar István
Molnár Zoltán
Sáriné Princz Ildikó
Tomka István

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
Szabó Orsolya
Máté Imre

mb. jegyző
könyvvizsgáló

Napirendi pontok:
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés
óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Lichner András polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Lichner András polgármester
4. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadására
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
5. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium
honvédségnél feleslegessé vált anyagokról
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző

hiánypótlásra

felszólító

levelére

6. Javaslat dr. Métneki Eszter fogorvos működési engedélyének visszavonására,
valamint fogorvosi szolgálat működtetésére
Előterjesztő: Lichner András polgármester
7. Javaslat a Promeritum Alapítvány támogatási kérelmére az V. ÉszakMagyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál lebonyolításához (Éter Fesztivál,
2011.)

Előterjesztő: Lichner András polgármester
8. Javaslat Oláh Olivér Jenő tanfolyam díjának támogatásáról
Előterjesztő: Lichner András polgármester
9. Javaslat Faragó Csaba rendezvény bejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
10. Javaslat Csengődi Károly (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 209.) szám alatti lakos
kérelmére önkormányzati ingatlan bérbevételére
Előterjesztő: Lichner András polgármester
11. Javaslat Szabó Orsolya jegyzői feladatok ellátásáért járó megbízási díj
megállapításáról
Előterjesztő: Magyar István Jogi- és Gazdasági Bizottság elnöke
12. Javaslat a Penta-Tel Kft. gyengeáramú rendszerének kivitelezéséről, üzemviteli
fenntartásáról szóló árajánlatról
13. Javaslat közúti ellenőrzés helyszínének jóváhagyására
Előterjesztő: Lichner András polgármester
14. Javaslat Kuti József kérelmére Kilátó úton lévő sárfogó kijavításáról
Előterjesztő: Lichner András polgármester
15. Javaslat Molnár Csaba internet bekötésének elfogadásáról /Erdei Iskola,
Gesztenyekert Óvoda/
Előterjesztő: Lichner András polgármester
16. Tájékoztatás Varga Istvánné panaszbejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
17. Tájékoztatás Huram Andrea rendezvény bejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
18. Tájékoztató gondnoki, pályázatírói pályázatokról
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
19. A Vörösmarty úton fekvő önkormányzati ingatlanra szállított föld elszállításának
megtárgyalása
Előterjesztő: Magyar István Jogi- és Gazdasági Bizottság elnöke

20. Egyebek
1./ Tájékoztatás megkeresésről a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásáról
Előterjesztő: Lichner András polgármester
2./ Tájékoztatás Jakus Lajosné lakossági panaszbejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
3./ Tájékoztatás Fülöp Tiborné lakossági panaszbejelentéséről

Előterjesztő: Lichner András polgármester
4./ Kovács Lajos ingatlan elővásárlási jog lemondása iránti kérelme
Előterjesztő: Lichner András polgármeste
5./ Javaslat támogatásról történő lemondásra
Előterjesztő: Lichner András polgármester

Zárt Ülés:
1. Javaslat Barta Napsugár iskolai felvételi kérelmére
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
2. Javaslat Zsóka Norbert iskolai felvételi kérelmére
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
3. Javaslat Nágel Lili iskolai felvételi kérelmére
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
4. Javaslat Deák Csaba iskolai felvételi kérelme
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
5. Javaslat Kovács -Deák Benedek óvodai felvételi kérelme
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
6. Javaslat Berki János Jácint óvodai felvételi kérelme
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
7. Javaslat Horváth Blanka Veronika óvodai felvételei kérelme
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző

Lichner András:
Megállapítom, hogy Magyar István és Murányi Sándor Urak kivételével 5-en jelen vagyunk,
így határozatképes a testületünk és majdnem elfogadandó meghívó szerinti 2. és 3. napirendi
ponthoz meghívott Máté Imre Urat könyvvizsgálót is köszöntöm. A kiküldött meghívóhoz
képest annyi módosítást, javaslatot tennék, hogy az egyebek még 3 ponttal bővülne. 20/6.
Javaslat elmaradt támogatások járandóságok kifizetéséről. Megkaptátok írásban az anyagot.
20/7-ként a rövid lejáratú hitelfelvételhez az OTP-től egy kérelem és a 20/8. egy tájékoztatás a
közigazgatási határ kijelölésével a földhivatal által adott árajánlatról.
Tomka István:
Szeretném tolmácsolni Magyar István Jogi Bizottság elnökének észrevételét a napirendi
pontokkal kapcsolatban. A bizottsági ülésen az a döntés született, hogy az egyebek napirendi

pontból ez a javaslat. Elsőként a 8. napirendi pont kerüljön le a napirendről. Ide vegyük fel
helyette a civil pályázatok kiírását.
Lichner András:
Na most a civil pályázatok kiírását elkészítettük? Az Oláh Olivér Jenő kérelmét milyen
indoklással vesszük ki, mert valamit kell neki írnunk.
Molnár Zoltán:
Nem a testületet szólította meg, hanem a polgármestert, ezt nyugodtan megírhatod.
Szavaznunk kell róla.
Lichner András:
Az volt a módosítási javaslat, hogy a 8. napirendi pontot vegyük le.
Tomka István:
Az egyebek 5. napirendi pontja javaslat támogatásról történő lemondásra. Ez önálló napirendi
pontként szerepeljen. Ez legyen a 20. napirendi pont, mert ezt olyan fajsúlyúnak ítélte a
bizottság, hogy indokoltnak találta önálló napirendi pontként.
Lichner András:
Tehát akkor a módosító javaslatokat külön-külön először is kezdenénk azzal, aki azzal
egyetért, hogy a 8. napirendi pontot vegyük le szavazzon. Megállapítom, hogy 3 igen, 2
tartózkodás mellett a testület elfogadta. 8. napirendi pontként javaslat érkezett, hogy a civil
pályázatok kiírását fogadjuk el a 2011. évit előterjesztőként Molnár Zoltán bizottsági elnök.
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze 5 igen. Ki az, aki azzal egyetért, hogy a 20/5-ből
az egyebekből kiemeljük Javaslat támogatásról történő lemondásra önálló napirendi pontként
a 19. után tárgyaljuk, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze, 4 igen 1 tartózkodás mellett a
testület jóváhagyta. Az egyebekben általam javasolt 3 plusz témakör, aki egyetért a 20/6-ként
Javaslat elmaradt támogatások járandóságok kifizetéséről, aki egyetért szavazzon 5 igen. A
20/7 A Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a Vörösmarty utca
felújítására vonatkozó pályázat előfinanszírozás biztosítása érdekében történő hitel
felvételhez. Ez lényegében ugyanaz, mint a KRF-nél csak a KRF megállt és állítólag az OTP
hajlandóságot mutat, hogy erre a finanszírozásra. Ez 20/7-ként kerülne, aki ezzel egyetért
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a testület elfogadta. 20/8-ként
pedig a Salgótarjáni Körzeti Földhivatal árajánlata a közigazgatási határ kitűzésére. Ez csak
tájékoztatás. Tehát nem elfogadása az itt elfogadottaknak, aki egyetért szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen.
Molnár Zoltán:
Kérném felvenni az egyebek napirendi pontok közé 9. napirendnek a Fekete Mónika által
benyújtott engedély, nem is az engedély hanem a kivitelezést dolgait tárgyaljuk meg. Ez a
Köztársaság úti vízelvezető lefedésének a gyakorlati kivitelezése. Ezt javaslom most, mivel
nemrég láttam meg a levelet, hogy mit kért és én látom nap, mint nap mit csinál.
Lichner András:
Ez tájékoztató jellegű még.
Molnár Zoltán:
Tárgyaljunk, beszéljünk róla, mert egészen más történt, mint ami a kérelemben van, majd
eldöntjük, hogy erről hozzunk-e határozatot. Ott engedélyt adtak ki a vízelvezető lefedésére

különböző műszaki paraméterek betartása mellett. A bejelentés nem történt meg előre egészen
más műszaki tartalommal történt meg a kivitelezés.
Lichner András:
Aki ezzel a napirendi javaslattal egyetért kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen.
Még egyszer felteszem szavazásra, hogy ezekkel a módosításokkal együtt a mai tárgyalandó
napirendi pontokkal, aki egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen
szavazattal a testület elfogadta. Megkezdenénk a munkánkat.
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés
óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
A legutóbbi ülésszakon két határozat került elfogadásra. Az egyik a víz- és
csatornaszolgáltatás támogatási igényének a bejelentése ez megküldésre került a vízmű felé.
A másik pedig, hogy a Vörösmarty utca felújításához igénybe vett hitelkérelmünk elment a
KRF felé. Kérem a testületet ezt vegye tudomásul.
Tomka István:
Elhangzott , hogy a Szentiványi Imrénél lévő autó. Arról kaptunk valamikor tájékoztatást?
Lichner András:
Én ezzel az üggyel egyenlőre nem foglalkoztam, mert az anyagát nem ismerem, hogy mi ez az
autó, hogy került ide. Én arról tudok, hogy Szentiványi Imre nekem azt közölte, hogy
Murányi Sándor megbízást adott a plató átépítésre. Ennyit tudok az egész ügyről. Ennek van-e
forgalmi engedélye, adás-vételi szerződése utána fogok nézni.
Molnár Zoltán:
Két kérdésem lenne. Az egyik hétvégén iskolában Te voltál bent?
Lichner András:
Ez szombaton volt. Nem adták meg azt a kódszámot, nekem volt egy kódszámom már nem
tudtam használni. Molnár Béla jött és kinyitotta az ajtót. A hivatalba jöttem be. Az épületnek
két bejárata van. Az iskola részében nem voltam, itt voltam a polgármesteri hivatalban.
Molnár Zoltán:
Ezt a tájékoztatást kaptam. Még egy kérdésem lenne a Palóc Kanyarral kapcsolatosan.
Hivatalosan nem kaptunk értesítést.
Lichner András:
De kaptunk hivatalosan értesítést.
Molnár Zoltán:
A tekéző bérleti díját fizették-e.
Lichner András:
Ki fizette volna az önkormányzat saját javára. Annak az egyesületnek az önkormányzat a
tagja az ott rendezte. Ez nem magánrendezvény volt. Itt először is arról volt szó, feladatokról
volt szó. Valamelyik civilszervezet felvállalja. Utolsó pillanatban próbáltam a foci egyesületet

ők sem segítettek. Mind a két nap én voltam ott, aki az állomás feladatainak a levezénylésével
foglalkoztam.
Molnár Zoltán:
Erre állítólag keret volt, amit le lehetett volna hívni.
Lichner András:
Meg van ez a keret, lesz ezért fizetve.
1. b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
Lichner András:
Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs mehetünk tovább.
2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Lichner András polgármester

Lichner András:
Köszöntöm körünkben Herczegné Szadlon Nikolettát pénzügyi ügyintézőnket. Van-e szóbeli
kiegészítésed?
Herczegné:
Nincs.
Lichner András:
Kérdés, észrevétel, vélemény?
Herczegné:
Ez a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Lichner András:
Mivel rendelet módosításról van szó szavazásra teszem fel, aki egyetért az előterjesztéssel
jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen, 1 tartózkodás mellett a testület jóváhagyta.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (V.2.) SKt.sz. rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) SKt. sz. rendeletének
módosításáról

3. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Lichner András polgármester

Lichner András:
Herczegnét kérdezem, van valami szóbeli kiegészítése? Kérdés, észrevétel, vélemény?
Máté Imre:
Hangsúlyozni szeretném, hogy a 2010. évben bekövetkezett változások meghozták a várt
eredményt, legalább is a kötelezettségek, követelések esetében helyre állt a rend.
Gyakorlatilag a 2009. évi beszámolót korlátozó záradékkal látta el az akkori könyvvizsgáló.
Ami továbbra is igazából sokkal részletesebb átnézést igényel globálisan egyrészt a
korlátozott és forgalomképes ingatlanoknak a nyilvántartása nem tudni az egyes tárgyi
eszközök közötti beruházásoknak a minősítése, olyan értelemben, hogy több olyan kérdéses
összeg szerepel különösen a beruházások között, ami korábbi eredetű nem lett véleményem
szerint megfelelően kezelve. Természetesen ennek meg vannak a műszaki okai. Talán emiatt,
ha az önkormányzat gazdálkodása több év alapján alakult volna ki, akkor valószínűleg ezek a
gondok nem lennének. Ezt is figyelembe véve, valamint a hitelfelvételt én nem korlátozó
záradékot adok ki figyelemfelhívó záradékot adok ki, ami nem jelent korlátozást gyakorlatilag
tiszta minősítésnek számít. A figyelemfelhívás oka és itt kapcsolódnék vissza az előző
anyaghoz, hogy a vagyonmegosztás Salgótarjánnal még nem történt meg. Kapott az
önkormányzat egy javaslatot most jelenleg az önkormányzatnak is van egy régebbi javaslata,
ha ez megtörténik az jelentősen fogja befolyásolni Somoskőújfalu Önkormányzatának nem
csak a beszámolóját, hanem a teljes gazdasági mutatóit. Elsősorban véleményem szerint közel
500 milliós vagyonról van szó a tárgyi eszközök között az is ebben a formában még további
tényezőt jelent. Erre tekintettel egy figyelemként felhívó záradékot tettem a könyvvizsgálói
jelentés végére, ez nem jelent különös dolgot, csak a hitelezők figyelmét hívja fel, hogy 2011.
során milyen változás következik be. Amikor a teljes vagyon ismertté válik, akkor
mindenképpen célszerű és szükséges a testület, műszakiak bevonásával átvizsgálna minden
tétel, hogy megfelel-e a valóságnak. Az utak tekintetében, a vezetékek tekintetében. Egy
teljes körű leltárt, amiben a vagyonkatasztert, az analitikus nyilvántartás, illetve magának a
vagyonnak a besorolását is újra át kell tekinteni. Nem fog változni a besorolást tekintve, csak
a minősítése más lesz. Itt azért a testületnek javaslom, hogy amit én elolvastam a korábbi
könyvvizsgálói jelentést ahhoz képest rendkívül nagy tempójú és nagy mértékű javulás
következett be a számviteli nyilvántartásban.
Lichner András:
Köszönöm szépen. Két dologra reagálnék. Az egyik, hogy tavaly májusában volt a gazdasági
ügyekért felelős ügyintézőnknél változás és ez minősíti az új ügyintézőnknek a hozzáértését is
a változás iránya. A másik nagyon fontos, hogy a tárgyi vagyon átadása, mivel folyamatban
lévő dolog ezt 2006-tól azért is odáztuk, mert mindig volt valami, amit sürgősen, mert
észrevettünk valamit. És én hozzákezdtem, hogy a vagyonkataszternek az átvizsgálásához.
Megnéztem a felsorolásokat területileg beazonosítottam, kiváltképp az utak külterületi utak,
vízmosás egyéb dolgok. Ha ez felvitelre kerül, és a testület jóváhagyja, akkor végignézzük
tételesen, hogy ezek létező vagyontárgyak-e. A vagyontárgyak értéke reálisan van-e
nyilvántartva, vagy nem. Ugyanez vonatkozik, hogy sajnos a beruházásainknak egy része, ami
történt valami értéknövelés ezek nem biztos, hogy átvannak vezetve a nyilvántartásunkban.
Ezt is korrigálni kell és azzal, hogyha valamilyen megállapodás történik Salgótarjánnal a
vagyonátadósról utána tényleg rendben kell mindent raknunk. Amit anyagot készített nagyon

szépen forintosított mindent amivel nem értek egyet. Észrevétel, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel, aki egyetért Somoskőújfalu Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a rendeletével az kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (V.2.) sz. rendelete
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
4. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadására
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
Sáriné Princz Ildikó:
Szóbeli kiegészítés, hogy nagyon sajnáljuk, hogy 0-2 éves csak 48 fő van.
Lichner András:
Ha megnézed ugyanezt az 50-60-as években több, mint kétszer ennyi volt. További észrevétel
amennyiben nincs szavazásra teszem fel, aki a határozati javaslatban leírtakkal egyetért
szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület jóváhagyta.
5. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium
honvédségnél feleslegessé vált anyagokról
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző

hiánypótlásra

felszólító

levelére

Lichner András:
Ehhez kaptatok egy kiegészítést, ahol a Honvédelmi Minisztérium tovább adja az ügyet, hogy
amennyiben igényeljük ezeket a felsorolt eszközöket, akkor a MNV Zrt-hez nyújtsuk be a
kérelmet. Ezt térítésmentesen kapjuk meg ezeket az eszközöket amik itt fel vannak sorolva.
Molnár Zoltán:
Egy kérése lenne a bizottságunknak, mivel ezek az eszközök két helyszínen vannak Kalocsán
illetve Budapesten. A kérvényben úgy szerepeljen, hogy 1 napra tűzzék ki az átadást.
Lichner András:
Észrevétel amennyiben nincs szavazásra teszem fel. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a
testület jóváhagyta.
6. Javaslat dr. Métneki Eszter fogorvos működési engedélyének visszavonására,
valamint fogorvosi szolgálat működtetésére
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
Igazából annyit, hogy egyrészt az ÁNTSZ vonta vissza június 30-al Métneki Eszter működési
engedélyét. Másrészt, hogy valamilyen formában meg kell oldani a fogorvosi szolgálat

működtetését az önkormányzatnak, mivel ez kötelező feladatunk. Ennek két lehetséges
változata van egyrészt lehet az, hogy az önkormányzat üzemelteti a fogorvosi körzetet. Az is
lehet két formában egyrészt vállalkozási formában, másrészt közalkalmazotti formában.
Egyenlőre abban kell döntenünk, hogy a körzet üzemeltetését mindenképpen július 01-től át
kell venni az önkormányzatnak helyettesítéssel. Salgótarjánnal közösen gondolkozva már
néztek jelölteket. Egy családi okokra való hivatkozással nem vállalta el. A határozati
javaslatban, amit leírtam első lépésként ezt tudjuk csinálni. Ezt az engedélyeztetési eljárást
rövid időn belül be kell nyújtanunk az ÁNTSZ felé. Ehhez nem kell a személyt megnevezni.
A határozati javaslat 3. pontjában az eszközökkel kapcsolatban, amik ott vannak a fogorvosi
rendelőben Métneki Eszternek a tulajdonát képezi ő ezt szeretné átadni, mivel már praxist
nem akar folytatni. Ezekről az eszközökről, amik ott vannak kértem tőle, hogy tételesen írja
le, hogy milyen eszközökről és értékeltesse fel, hogy hány forintról van. Azt jeleztem, hogy
az önkormányzatnak jelenleg nincs pénze, de egy ütemezett későbbi időpontban
megvalósítható a kifizetés amikor neki alkalmas, akkor testületi döntés alapján, amit később
hozunk meg amikor az eszközértékeket ismerjük akkor átvételre kerülhet.
Molnár Zoltán:
Jogi oldalról az első pontban javaslom kihúzni a „jóváhagyja” kifejezést ezt nem lehet
jóváhagyni. Mi csak tudomásul vehetünk. A másik része pedig, hogy gondolataink szerint
fogorvost kellene találni oda. Murányi Sándor megígérte, hogy beszél egy orvossal. Felmerül
az eszközöknél, hogyha olyan fogorvost sikerül találni, aki saját eszközeivel kíván dolgozni,
akkor mit fogunk kezdeni a doktornő műszereivel.
Lichner András:
Ott van egy mobil röntgenkészülék arról van szó. Ez egy korszerű gép, ami itt van felszerelve.
Aki elvállalja ezért az összegért ezt nem fogja megvenni. Tájékoztatlak több orvossal
beszéltem nem vállalja senki. Én örülnék, ha végleges megoldás lenne, de a helyettesítésnek
is.
Tomka István.
A 2. pontot egészítsük ki azzal, hogy nem helyettesítéssel kívánjuk megoldani a fogorvosi
szolgálatot, hanem azon dolgozunk, hogy egy állandó fogorvosunk legyen.
Lichner András:
Akkor szúrjuk be az „önkormányzata és a helyettesítés” közé „átmenetileg”. További
észrevétel, vélemény amennyiben nincs szavazásra teszem fel. A működési engedélyt meg
kell kérni legkésőbb a holnapi nappal. Ezzel a módosító javaslattal együtt 5 igen szavazattal a
testület jóváhagyta.

1.

2.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2011. (V.2.) SKt. sz. határozata
dr. Métneki Eszter fogorvos működési engedélyének visszavonására,
valamint fogorvosi szolgálat működtetésére
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
és jóváhagyja, hogy Dr. Métneki Eszter fogszakorvos működési engedélye 2011.
06. 30-al megszűnik.
2011. 07. 01-től a fogorvosi körzet működtetését Somoskőújfalu Község
Önkormányzata átmenetileg helyettesítéssel veszi át, heti 15 órában.
Helyettesítő fogorvos neve: Dr. Gáspár Lajos (pecsétszám: 67824)
Dr. Szókis Zoltán (pecsétszám: 70180)

3.

A fogorvosi rendelő eszközeinek átvételével kapcsolatban felhatalmazza Lichner
András polgármestert az egyeztetés lebonyolítására, valamint az ehhez szükséges
okmányok benyújtására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lichner András polgármester

7. Javaslat a Promeritum Alapítvány támogatási kérelmére az V. ÉszakMagyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál lebonyolításához (Éter Fesztivál,
2011.)
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
Kiegészítéssel élnénk. A végéről kihúzni, hogy „támogatását nem javaslom” és a helyére a
következő: „ a rendezvény rajtunk kívül álló okok miatt nem áll módunkban támogatni”,
illetve egy kísérő levélben esetleg jelezhetjük, hogy a jövőre vonatkozóan ingyenes helyszín
biztosítással tudjuk támogatni a rendezvényt. Idén sajnos támogatni nem tudjuk.
Összességében úgy csengjen ki, hogy anyagi okok miatt most nem tudjuk támogatni.
Lichner András:
Mint előterjesztő befogadom ezt a módosítási javaslatot, ezzel együtt teszem fel szavazásra.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2011. (V.2.) SKt.sz. határozata
az „V. Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál lebonyolításának támogatása”

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta megtárgyalta a
benyújtott támogatási kérelmet, mivel az elfogadott költségvetésben ilyen jellegű támogatás
nincs feltüntetve nem szerepel, valamint ennek módosítására az OTP Bank adhat engedélyt. A
rendezvényt rajtunk kívül álló okok miatt nem áll módunkban támogatni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lichner András polgármester
8. Javaslat 2011. évi civil pályázatok kiírására
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
Javaslatként a tavalyi szövegkörnyezettel az idei költségvetésben szereplő összegek, illetve
rendezvények és mellettük lévő összegekkel kerüljenek kiírásra a civil pályázatok.
Lichner András:

Észrevétel, vélemény? Aki ezzel egyetért szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás mellett a testület
jóváhagyta.
9. Javaslat Faragó Csaba rendezvény bejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester

Molnár Zoltán:
Egy szövegmódosítási javaslatom lenne. Ez nem bejelentés, hanem kérelem. A bizottság
részéről egyetlen felvetés született, amit a másik bizottság is támogatott, hogy kötelezzük a
rendezvény szervezőit arra, mivel ugyanakkor kerül megrendezésre a határon a „feltámadási
jelkép” hozatala, hogy arra az időpontra ne legyen hangoskodás.
Lichner András:
Ezek az időpontok helytállóak. Itt május 15-ről van szó. Ez pedig május 14-én szombaton van
a zarándoklat. Szerintem ütközés nincs. Ehhez a napirendhez tartozik ez a felmérés is, mivel
többen jelezték, akik szeretnének ott árulni, hogy elektromos csatlakozási lehetőséget kérnek.
Ez fel lett mérve, illetve jönnek be azok a kérelmek, akik árusítási engedélyt kérnek erre a
napra. További észrevétel amennyiben nincs, szavazásra teszem fel. Megállapítom, hogy 5
igen szavazattal a testület jóváhagyta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2011. (V.2.) SKt. sz. határozata
„Faragó Csaba rendezvény kérelméről”
1.

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
benyújtott támogatási kérelmet, hozzájárul és az előterjesztés elfogadását javasolja.

2.

A rendezvény alatt történő bármiféle anyagi kárért a rendezvény megszervezője a
felelős.

Határidő: 2011. május 9.
Felelős: Lichner András polgármester
10. Javaslat Csengődi Károly (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 209.) szám alatti lakos
kérelmére önkormányzati ingatlan bérbevételére
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Tomka István:
A Jogi Bizottság az volt az észrevétele, hogy 5 évi időtartamra ne adjunk ki engedélyt. Ez volt
az alapvető és akkor kompromisszumos megoldásként egy szándéknyilatkozatot adjunk.
Egyébként egyet értenénk ezekkel a célokkal, hogy egy olyan területből, melyből semmiféle
bevételünk nem származik.
Lichner András:

Nem megyünk tovább, mint egy szándéknyilatkozat szintje amiért ő ellentételezéssel nem is
fog.

Tomka István:
Meghatároznánk azt az összeget, amit ő nem pénzben teljesít, hanem ledolgozza. Felmerült az
állomáson is egy probléma nyilván ezeket is vállalná.
Molnár Zoltán:
Az vetődött fel, mivel nincs is szerződés csatolva döntést nem hozhatunk. A szerződés
előkészítését meg kell kezdeni. Elvileg egyetértünk azzal, hogy hasznosítsuk a területet a jogi
oldalát a szerződés tervezetet készítsék el, mivel ez 5 évre előremutató dolog az már ne az
ügyvivő testület dolga legyen. A döntést a következő testület hozza meg.
Lichner András:
Az első mondat után azt írnánk, hogy a „végleges megállapodás előkészítését a testület
kezdeményezi és későbbi időpontban dönt”
Tomka István:
„továbbá a vállalkozó kérésére jelen határozati javaslat mellékleteként szándéknyilatkozatot
bocsát ki” ha neki ezzel menni kell valahová ügyet intézni ezzel kapcsolatban
Lichner András:
Aki ezzel a megfogalmazással egyetért szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a
testület elfogadta.
11. Javaslat Szabó Orsolya jegyzői feladatok ellátásáért járó megbízási díj
megállapításáról
Előterjesztő: Magyar István Jogi- és Gazdasági Bizottság elnöke

Molnár Zoltán:
Gondoltál valamilyen összegre?
Szabó Orsolya:
Nem, hiszen ez a testület hatásköre.
Molnár Zoltán:
A bizottságunk a bruttó béred 25%-át javasolja.
Lichner András:
A 25%-kal egyetértek, de a volt jegyző bruttó bérének a 25%-ával egészítsük ki.
Molnár Zoltán:
Én nem tudom melyik mennyit jelent.
Tomka István:
Én támogatom, hogy a jegyző fizetésének a 25%-ával egészüljön ki.

Lichner András:
1-1,5 hónapról van szó. Igazából abból a logikából indultam ki, hogy jegyzői feladatokat lát
el, akkor a díjazás is a jegyzői díjazás legyen. Szavazásra teszem fel ki ért azzal egyet, hogy a
jegyzői díj 25%-a járjon Orsinak. Ez külön lesz megbízási díjként számolva. Megállapítom,
hogy 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2011. (V.2.) sz. határozata
Szabó Orsolya jegyzői feladatok ellátásáért járó megbízási díj megállapításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Orsolya
jegyzői feladatok ellátásáért járó megbízási díját.
1. Az átmeneti időszakra megbízzuk a jegyzői feladatok ellátásával, mint megbízott
jegyző.
2. Ezen időszakra a plusz feladatok ellátása díjazásaként megbízási díjban részesül,
melynek összege a volt jegyzői bruttó bér 25%-a azaz: 72.475.-forint/hó.

12. Javaslat a Penta-Tel Kft. gyengeáramú rendszerének kivitelezéséről, üzemviteli
fenntartásáról szóló árajánlatról
Lichner András:
Ez a riasztó központnak a kialakítása kötelező. Ebből a 232.500.- adott.
Tomka István:
Amit az MNV Zrt. kötelezővé tesz azokat minimum beruházásokat tegyük meg.
Lichner András:
Vegyük ketté a dolgokat. Első rész a 232.500.-forint maradjon. A második rész és a harmadik
részt halasszuk egy későbbi időpontra. Akkor a kódzárakat vegyük ki. Az első kettőt eltudjuk
fogadni. A 232.500.-Ft., valamint a mozgásérzékelő megvásárlását. Szavazásra teszem fel, aki
ezzel így egyetért. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal testület elfogadta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2011. (V.2.) sz. határozata
„Penta-Tel Kft. árajánlata határátkelőhely épületének védelmi rendszerének
kialakításáról”
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott
árajánlatot, és annak elfogadását javasolja, mivel az MNV Zrt-vel kötött szerződés
tartalmazza és egyben kötelezővé teszi ezen biztonsági rendszer kiépítését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lichner András polgármester

13. Javaslat közúti ellenőrzés helyszínének jóváhagyására
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
Ennek egy rövid története az volt, hogy az egyik hétvégén mentem át szlovákiába és láttam a
parkolóba be van terelve két kamion és ott vannak a vámosok. Elmondtam hogy nem ártana,
ha elmennek idegen területre nem ártana, ha mondanának valamit. Nem tudták, hogy átadásra
került ezért küldték ezt a kérelmet. Közfeladatot látnak el, kérdés észrevétel?
Tomka István:
Nem tudtuk, hogy pontosan mi ez a helyszíni terv, mit jelent ez.
Gordos Andrea:
Ezt nekünk kötelező biztosítani? Ha valamit akarsz a későbbiek folyamán és nem lesz hely
erre betervezve.
Lichner András:
Az a célunk, hogy ne az utat zárja el. Betereli oda leellenőrzi és megy tovább.
Tomka István:
Mi ezért a területért most fizetünk. Abból szeretnénk pénzt kivenni, hogy valami visszajöjjön.
Elvárják, hogy olyan dolgot adjunk oda amiért fizetünk.
Lichner András:
Gondoljátok végig ő csak a feladatát hajtja végre. Majd ha tulajdonban lesz, vagy tartós
bérletben lesz akkor azt mondom, hogy igen jogosan szedhetünk pénzt. Forgalomtechnikailag
nincs megnyitva a terület.
Molnár Zoltán:
A kamionosokat előbb-utóbb meg lehet állítani, hogy fizessen nekünk pénzt. Azt tapasztalják,
hogy itt büntetik őket folyamatosan, akkor máshová fognak menni.
Tomka István:
Mit jelent az, hogy eseti jellegű. Csak így, hogy ott látod ellenőriznek?
Lichner András:
Annyit jelent, hogy amikor a régi rendszer volt az ottani biztonsági szolgálat emberének
szóltak, hogy ellenőriznek. Mivel őr folyamatosan nincs és még nem vettük birtokba az
épületet nem tudnak kinek szólni.
Molnár Zoltán:
És minket feljogosít a bérleti szerződés arra, hogy ezt tovább béreltessük. Azt mondanám,
hogy ezt ingyenesen semmiféleképpen nem.
Tomka István:
A kamionosokból nekünk csak kárunk van.
Lichner András:
Eddig is ezt a tevékenységet csinálták itt. Erre ezt válaszoljuk, hogy a kérelmüket elolvastuk
és bérleti díjat kérünk?

Gordos Andrea:
Egyenlőre engedjük meg nekik addig még teljesen a terület nem lesz a miénk.
Molnár Zoltán:
Ha mi fizetünk egy területért, amit jogunk van tovább béreltetni akkor utána olyan
tevékenységet ingyenesen ne engedjünk ott.
Lichner András:
Ha a kamionparkolónak az igazi dolgait szabályozta a testület, akkor ott lesz egy sorompó és
meg van a szabályozás, csak akkor tud ellenőrizni, ha a sorompót felnyitja. Egyszerű dolog,
Most, hogy ő azt miként fizeti máskülönben nem lesz beengedve.
Tomka István:
Olyan írhatunk, hogy amennyiben mivel frissen vettük át nincs határozatunk, nincs kialakult
szabályzatunk ennek meghozatala után térhetünk vissza erre.
Lichner András:
Kitérő választ adunk, hogy nem szabályoztunk a kamionparkoló belső rendjét, ezért amíg a
kamionparkoló ügye nincs rendezve addig nem, de ha rendeződik, mi fogjuk megkeresni őket.
Maga a terület Magyar Állam tulajdona.
Molnár Zoltán:
De mi kaptunk jogot, hogy mi rendelkezzünk felette.
Lichner András:
Szavazásra teszem fel, hogy kitérő levelet írjunk. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal
testület elfogadta.

14. Javaslat Kuti József kérelmére Kilátó úton lévő sárfogó kijavításáról
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
Tavaly késő ősszel megrongálták a vasúti átjáró túloldalán a vasúti rácsot. Nem csak a rácsot,
hanem a padka rész is tönkrement. Kuti Úr azt vállalta, hogy a kizsaluzáshoz az anyagot
odaadjuk ő mindent megcsinál. Ez is költség.
Tomka István:
Kellene ehhez egy műszaki vezető az önkormányzat részéről.
Molnár Zoltán:
Jogilag itt később lesz probléma, mert megengeded most egy embernek, később jön másik.
Nem kérdőjelezem a tisztességes munkát, de ott fog jönni, amit napirendre vetettem, mert
egészen más történt, mint amit megbeszéltünk. Mindenképp azért itt pénzről van szó egy
összeget kell megjelölni.
Tomka István:
Leírjuk levélben, hogy köszönjük a felajánlást, és egy műszaki felmérés költségvetés
készítése után dönt a testület.

Lichner András:
Elviekben levettük napirendről. Mondtuk, hogy kell egy műszaki dokumentáció
költségkalkuláció és akkor döntünk.
Molnár Zoltán:
Arról volt szó, hogy levelet írunk és kérjük a műszakist készítse el a javaslatot.
Lichner András:
Azt az előkészítést kéri a testület, hogy kel egy műszaki dokumentáció a költségvetésre. Ezt a
kiegészítést magunk készítjük. Határozati javaslat nem született. Aki ezzel egyetért
szavazzon. 5 igen szavazattal a testület elfogadta.
15. Javaslat Molnár Csaba internet bekötésének elfogadásáról /Erdei Iskola,
Gesztenyekert Óvoda/
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
Bizottságunk tárgyalta, javasolta. Annyi, hogy a határozatban nem szerepel, de rákérdeztem
az árajánlat mellett 4 MG csak ez vehető igénybe, választási lehetőség nincs a többinél. Ez
mindenféle szempontból megfelel, illetve bekötési díj jelentkezik. Havidíj 2X4000.- forint
utalással és egyszeri kifizetésre 2x10.000.- forint bekötési díj.
Lichner András:
További észrevétel amennyiben nincs, ezzel a kiegészítéssel, aki elfogadja kézfelnyújtással
jelezze, megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2011. (V.2.) sz. határozata
„Molnár Csaba internet bekötése Erdei Iskola, „Gesztenyekert Óvoda”
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott
árajánlatot, és annak elfogadását javasolja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lichner András polgármester
16. Tájékoztatás Varga Istvánné panaszbejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
A mi bizottságunk javasolta volna levételről, ha a Jogi- és Ügyrendi Bizottság másként nem
dönt.
Tomka István:

A Jogi Bizottság felvetette, hogy vannak olyan házak pld. a vasutas házak, amiket csak ki
kellene vizsgálni, hogy így van-e.
Lichner András:
Egy helyrajzi számon van és a helyrajzi számra veted ki az adót. Vagy a rendeletet
módosítjuk valamilyen formában. Ezt kell végig gondolni. Azért hoztam így be, hogy
tájékoztatás. Szóbeli megkeresés már többször volt.
Tomka István:
Írjunk vissza egy udvarias levelet. Észrevételeit megvizsgáljuk.
17. Tájékoztatás Huram Andrea rendezvény bejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
Gyakorlatilag a területünket kívánja használni, ez nem bejelentés.
Tomka István:
Gyakorlatilag egy kérelmet adott be.
Molnár Zoltán:
Bizottságunk megtárgyalta Amikor beadta ezt a kérelmet akkor jeleztem számára, hogy
kalkulációt végez ebből jól nem fog kijönni. Ennek ellenére beadta így, hogy figyelmeztettem.
Semmi ellenvetésünk nincs. Gyakorlatilag támogatjuk a rendezvényt. Annyi kiegészítést
tennénk, hogy nyilván a rendezvények időtartamára a csarnok mosdóit rendelkezésre
bocsátjuk. Egyetlen kiegészítést szeretnénk hozzácsatolni, hogy minden esetben az
önkormányzati rendezvényt tervezünk az elsőbbséget élvez.
Lichner András:
Írásban fogunk reagálni. Kérem a tájékoztatás elfogadását.
18. Tájékoztató gondnoki, pályázatírói pályázatokról
Előterjesztő: Szabó Orsolya mb. jegyző
Molnár Zoltán:
Az ügyintézőnél merült fel olyan háttér dolog, hogy gyakorlatilag megint a hivatal rontotta el.
A volt jegyzővel annyiban maradtunk, hogy Kozmánét úgy alkalmazzuk, hogy azért kiírjuk a
pályázatot csak a pályázat eredményeként, ami születik az kerül végleges alkalmazásra. A mai
napon most ott tartunk, hogy Anitának véglegesítve van az állás. Akkor minek lett kiírva a
pályázat. A gondnoki is ezzel a feltétellel volt kiírva. Anitának a próbaideje már letelt ezért
lett véglegesítve. A pályázat elbírálásáig kellett volna a szerződésnek szólni. Az egy
szerencsés egybeesés, hogy Anita munkájával meg vannak elégedve a hivatalban. Én magam
őt támogatom, de ennek ellenére fel kell, hogy szólaljak az ilyen eljárás ellen. Javaslatként
tenném azt, hogy van üres státuszunk, hogy arra 6 órában másik személyt vegyünk fel arra
időszakra még be kell segíteni pénzügyi vonalon. A másik lehetőség, akik itt vannak éjjelnappal írva legyen a túlóra.
Lichner András:

Ebben az ügyben a pénzügyesek megerősítésre kerülnek a közmunkaprogramból. 4 órába jön
be, de ezen el lehet gondolkozni.
Molnár Zoltán:
Azt javaslom, hogy a pályázatírói pályázók közül hívjunk be olyanokat elbeszélgetésre, akik
számításba jöhetnek. Pénzügyesek véleményét figyelembe véve legalább 1 hónapra vegyünk
fel egy embert 6 órában.
Lichner András:
Akkor szeretném, ha elmondanátok a gondnoki pályázatról is a véleményt. Szabó Sándornak
még próbaideje van. Rövid időn belül a státuszt vissza kell tenni 8 órásba. Egyrészt döntés,
hogy a 4 órásból 8 órásat csináljunk-e, valamint mi a véleményetek Szabó Sándorról, vagy
van-e tőle alkalmasabb. Akit még alkalmasnak tartok Kajzinger István.
Dönteni kell, hogy mikortól legyen 8 órás. Ezzel egyetért a testület? A másik Szabó Sándor
még próbaidős maradjon-e?
Molnár Zoltán:
Szabó Sándor munkájával meg vagyok elégedve.
Gordos Andrea:
Úgy gondolom, hogy sok embert irányítani nem biztos, hogy alkalmas.
Molnár Zoltán:
A munkaszervezést úgy van, hogy Béla szervezi a munkákat, és a közmunkások közül van
egy brigádvezető. Együtt ezt meg tudják csinálni.
Lichner András:
Ez tájékoztató jellegű. Megfogadva a testület tanácsát Szabó Sándor kerül alkalmazásra.

19. A Vörösmarty úton fekvő önkormányzati ingatlanra szállított föld elszállításának
megtárgyalása
Előterjesztő: Magyar István Jogi- és Gazdasági Bizottság elnöke
Lichner András:
Az írásos előterjesztést megkaptam. Ez nem így van a kitermelt föld elszállítását nem én
engedélyeztem, hanem Kovács István. Nem arról volt szó, hogy ott marad a helyszínen.

Molnár Zoltán:
Ellentmondó az, amit hallottam. A vállalkozóra rákérdeztem azt mondta engedélyt kapott
szóbelit Kovács Istvánon keresztül. Telefonon azt a választ kapta, hogy maradhat véglegesen.
A másik része, a lakóval sikerült beszélnem. Visszahallottam, hogy András rám hivatkozott.
A következőt mondta, hogy te személyesen neki azt mondtad, hogy az én független szakértői
véleményem alapján lett engedélyezve ott a föld lepakolása. Azt mondta kell, személyesen ezt
el is mondja.
Lichner András:

A helyszíni bejáráskor el kellett jönnöm. Amikor visszajöttem megkérdeztem milyen döntés
született Kovács Istvántól, aki azt mondta, hogy Zoli azt mondta ott maradhat.
Molnár Zoltán:
Arra lettem felkérve, hogy nézzem-e veszélyes-e a környezetre. Magánvéleményem szerint
ebbe környezetre káros anyag nincs. Az, hogy maradhat-e a testület dönti el. Ezzel szemben
az ő nyilatkozata szerint az én szakértői véleményember hivatkozva mondtad azt. Az
engedélyt nem én adtam ki. A felelősséget meg kell állapítani. Akárhogy is történt felelősének
lenni kell.
Lichner András:
Ha valakivel nem beszéltem nem tudok megállapodni.
Molnár Zoltán:
A hivatali dolgozó felelőssége akkor elő kell venni. Pistivel beszélt és kérdezte, hogy
deponálásra hagyhatja ott, vagy véglegesen maradhat.
Lichner András:
Matthesz Gáborral közlöm, hogy a megmaradt mennyiséget szedje fel. Valamiben kell
dönteni.
Molnár Zoltán:
Ki kell deríteni, hogy ki a felelős ki adta ki az engedélyt. Ezután hozzunk döntést.
Lichner András:
Az a döntés, hogy ki kell vizsgálni. Ki vizsgálja ki?
Molnár Zoltán:
Az is jó ha Matthesz Gábor, Kovács István és Te András leültök és tisztázzátok ezt a dolgot.
Lichner András polgármester 5 perc szünetet rendel el

20. Javaslat támogatásról történő lemondásra
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
Észrevétel vélemény?
Molnár Zoltán:
A jogi bizottság elnöke részéről és részemről felvetődött a kérdés, hogy ki a felelős, hogy 2 év
alatt ez nem sikerült. Határidőre nem lehet megvenni az anyagot és ezen bukunk 636.000.-

forintot, amit utána be kell, hogy toljuk mert félbe nem hagyhatjuk a lépcsőt. Két év alatt nem
sikerült az anyagokat megvenni, amit lehetne raktározni is.
Gordos Andrea:
Az a felelős, aki nem szerezte be az anyagot.
Molnár Zoltán:
A pályázatot a polgármester írta alá, gyakorlatban pedig meg lett bízva valaki. A felelősségi
szintek így jönnek össze.
Lichner András:
Ennek az egésznek a dolga nem az anyagot nem tudtuk megvásárolni, hanem az ellenőrzésnél
a beépített anyag mennyisége végett. Ami nem került beépítésre azt nem fogadja el a pályázat.
Ez az a pályázat, ami úgy volt, hogy ez év 2011. májusig kitolják a határidőt. Abba maradt a
kivitelezés tavaly októberben és onnantól az adósságrendezési eljárás végett nem
folytatódhatott. Nem hosszabbították meg a határidőt és le kellett zárni. Ha részletesen
kivizsgáljuk, hogy zajlott le az egész. A polgármester, ha aláír egy pályázatot nem nekem kell
megcsinálni. Nem én vagyok a felelős.
Molnár Zoltán:
Addig nem vagyok hajlandó lemondani a pénzről, amíg ki nem derül ki ennek a felelőse. A
határidő minél előbb, a felelős pedig a polgármester.
Lichner András:
Ha lezárjuk a pályázatot erről le kell mondani. A határozatnak egy 2. pontja lesz, hogy egy
kivizsgálást egy héten belül és minden dokumentációt a testület meg fogja kapni. Szavazásra
teszem, 1 nem 5 igen szavazattal a testület elfogadta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2011. (V.2.) sz. határozata
„Javaslat támogatásról történő lemondásról”
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Somoskőújfalu, anyag- és
eszközbeszerzés közmunka programhoz” című pályázatra vonatkozóan 636.107.-Ft.
támogatási összeg maradványról lemond.

EGYEBEK:
21/1./
Tájékoztatás
megkeresésről
felzárkóztatásáról
Előterjesztő: Lichner András polgármester

a

hátrányos

helyzetben

lévők

Molnár Zoltán:
Bizottságunk megtárgyalta Murányi Sándor vállalta ezt a kötelezettséget kéri, hogy a hivatal
részéről Nellike segítsen neki.

Lichner András:
Más észrevétel amennyiben nincs, tudomásul kérem venni az észrevételt.
2./ Tájékoztatás Jakus Lajosné lakossági panaszbejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Gordos Andrea:
Szeles Sándorék előtt van ez a pad, aminek nincsen ülőfelülete.
Magyar István:
A hirdetőtáblával az a gond, hogy akkor a faluban több ponton is ki kell helyezni.
Lichner András:
Mit válaszoljak a levélre?
Magyar István:
Kell egy költségkalkulációt csinálni úgy, hogy meg kell nézni mennyiben kerül.
Lichner András:
Nem kell dönteni költségkalkuláció lesz készítve.
3./ Tájékoztatás Fülöp Tiborné lakossági panaszbejelentéséről
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Gordos Andrea:
Volt egy szemetes, de tavaly elvitték.
Magyar István:
Biztosítsuk, ennek a nemléte több munkát jelent majd az önkormányzatnak. Egy
szándéknyilatkozatot kell tennünk.
Lichner András:
Felmérjük hány darab és meg fogjuk csinálni.
4./ Kovács Lajos ingatlan elővásárlási jog lemondása iránti kérelme
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Molnár Zoltán:
Felhívtam azt, aki meg kívánja venni. Saját célra szeretné megvásárolni.
Lichner András:
Szavazásra teszem fel, hogy lemondjunk róla. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a
testület jóváhagyta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2011. (V.2.) sz. határozata
Kovács Lajos ingatlan elővásárlási jog lemondásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond az elővásárlási jogáról
a Salgótarján belterület 10006 hrsz. alatt felvett 953 m2 alapterületű „lakóház udvar”
megnevezésű ingatlanról, amely természetben 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 205. szám alatt
található.
5./ Javaslat támogatásról történő lemondásra
Előterjesztő: Lichner András polgármester
Lichner András:
Készült egy kimutatás, hogy az önkormányzatnak milyen elmaradásai vannak. Ebből Molnár
Zoltán két hetet nevesített, hogy az átutalásokról gondoskodjunk. Az egyik a 2010. évi
elmaradt civil támogatások 420.000.-forint. A másik a COGITO tanárok elmaradt juttatásai.
1.715.185.-forint.
Molnár Zoltán:
A pénzügyessel ezt megtárgyaltam, azt mondta, hogy ilyen ütemezésben ez kigazdálkodható.
A hónap elején a civil támogatások. A civilbe a sport is beleérthető.
Lichner András:
Egészítsük ki, hogy a civil- és sportegyesület.
Molnár Zoltán:
A sport az még fontosabb. A kettő együtt belefér.
Lichner András:
A civileknél 659.035.-forintot jelent, aminek a kifizetési határideje 05.13. a Cogito felé 06.05.
Magyar István:
A tegnapi bizottsági ülésen olyan időpontot határoztunk meg, hogy a sportnak jó lenne a 239.
Lichner András:
Megoldható. Holnap le tudjuk rendezni a civilt és a sportot is. A pedagógusok felé júniusban.
A Határozati javaslatban annyi módosítás, hogy a 2010. évben megítélt civil támogatásokat
2011. május 3-ig. Az elmaradt pedagógus támogatásokat június 5-ig. Megállapítom, hogy 6
igen szavazattal a testület elfogadta.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2011. (V.2.) sz. határozata
„Javaslat támogatásról történő lemondásról”
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Somoskőújfalu, anyag- és
eszközbeszerzés közmunka programhoz” című pályázatra vonatkozó 636.107.-Ft. támogatási
összeg maradványáról lemond.
6/ OTP kérelem
Lichner András:

Ugyanaz a hitelkérelem, mint a KRF felé volt, csak az utófinanszírozás összegéül kérjük a
hitelt. KRF-től nem csak az utófinanszírozás a saját önrészt is. Az OTP önrészt nem
finanszíroz csak a pályázati pénzt. Ez a határozat kell a benyújtáshoz. Amennyiben nincs
további észrevétel szavazásra teszem ennek elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen
szavazattal a testület elfogadta.
7./
Lichner András:
Megküldte a Földhivatal a közigazgatási határ átvezetésnek a díját. 2.224.000.-forint.
Felhívtam őket, hogy mi dolguk van nekik az 1987 darab belterületi földrészlettel. Hrsz.
marad besorolás marad. Ugyanúgy a külterületinél is. A többi elenyésző ehhez képest. A
határjelölő pontok kijelölése elenyésző. A végleges döntés előtt úgy is a testület fogja
eldönteni, ez csak egy tájékoztató.

8/ Fekete Mónika ügye
Molnár Zoltán:
A ház elé kért egy engedélyt egy vízelvezetőre. Erre véleményem szerint normális ajánlatot
kapott, illetve feltételeket. Benne van, hogy 5 nappal a munka megkezdése előtt jelentse be
mikor kezdi meg a munkát. Ott van milyen átmérőjű csővel, és legalább 3 darab vízelnyelő
aknát kell beépíteni. Egy darab ilyen akna sincs. Egy autó szélességű parkolót épített, mely
kiemelkedik az útból. Közterületet foglal el nem az engedély szerint csinálta meg. Ha
eltömődik nincs pucolónyílás. Eddig az árokba folyt a víz most már az úton fog állni a víz. Fel
kell szólítani, hogy az eredeti állapotot állítsa vissza, vagy az engedély szerint építse meg.
Lichner András polgármester zárt ülést rendel el
Mivel nincs további hozzászólás Lichner András polgármester az ülést 20 órakor bezárja.
K.m.f.
Lichner András
polgármester

Szabó Orsolya
mb. jegyző

