JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő.-testületének 2011. október 7-én
13.00 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
ülésén.
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Tanácskozási joggal:
dr. Fábián Diána

jegyző

Napirendi pontok:
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés
óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester

2.

Tájékoztató a 2011/2012. óvodai nevelési év- és iskolai tanévkezdésről
Előterjesztő: Paróczai Csaba Cogito ÁMK főigazgató
3. A Cogito ÁMK által kiírt étkeztetési pályázat véleményezése
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
5. Javaslat a Böszörményi utca útburkolatának további javítására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
6. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
7. Javaslat a folyószámla- és a munkabérhitel szerződés megújítására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
8. Javaslat a Képviselő-testület 2011. munkatervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
9. Javaslat a Szabadidő park épületének külső felújítására vonatkozó kiviteli terv
elkészíttetésére
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
10. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozásra és az önkormányzati pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
11. Javaslat a vagyonmegosztás tárgyában Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendő egyezséget előkészítő bizottság tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
12. Javaslat
testvértelepülési
kapcsolat
Önkormányzatával
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester

felvételére

Füleksávoly

Község

13. Kérelem a Tornacsarnok aerobik órák tartásához történő bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
14. Javaslat bizottság kijelölésére a Somosi Környezetnevelési Központtal az erdei
iskola ügyében történő kapcsolattartás érdekében
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
15. Csengődi Károly 10001. hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
16. Egyebek
Zárt ülésen:
17. Javaslat bérleti szerződés felmondásáról hozott határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
18. Az erdei iskola pályázatához kapcsolódó kamat és kártérítési követelés
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester

dr. Tóth László:Tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselő-testületi ülésen. 7 képviselőből
6 jelen van, a testület határozatképes. Gőz Gábor jelezte, hogy később érkezik. Az ülést
megnyitom.
A 9. napirendi ponttal kapcsolatosan lenne módosító javaslatom. A tervezővel egyeztettem, és
azt javasolta, hogy ne készítessük el egyelőre a Szabadidő Park külső felújítására a terveket,
mert elképzelhető, hogy nem lesz rá szükség. Ennek a helyére a polgárőrséggel kapcsolatos
együttműködési megállapodás kerülne. Az ülés elején kiosztott anyagokról néhány szó. A
polgárőrségnek az együttműködési megállapodásához kiadtunk a polgárőrség múlt és
jelenéről szóló anyagot. Kérték, hogy az újságban ez jelenjen meg. Ezt csatolnánk a 9. számú
napirendhez. Van egy a Palóc meseházra vonatkozó tájékoztató Molnár Zoltántól, valamint
egy elővásárlási jogról való lemondás, melyet az egyebekben tárgyalnánk.
Kérem a képviselő – testületet, hogy a módosításokkal a naprendi pontokat fogadja el.
A képviselő – testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadja és megkezdi azok
tárgyalását.
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról és a legutóbbi ülés óta
eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Az 1/a. napirendi ponthoz kapcsolódóan röviden mondanék egy pár szót. A
megtakarításokról szóló 105. számú határozat végrehajtásra került. A tekepályának a
meghirdetése a jövő héten fog megtörténni. A közutas szerződést felmondtuk, így az utolsó
negyedévre 150 ezer forint megtakarítást sikerült eszközölni. Az Erdei Iskola vezetőjének
megküldtük a felkérést. Somosért Díjat és a Díszpolgári címet adományoztunk az
érintetteknek a Falunap keretében. A Falunap nagyon jól sikerült. Eddig soha nem látott
számú résztvevőt vonzott ez a rendezvény. A költségek összesítése folyamatban van, de már
most látható, hogy alatta volt a betervezett 500 ezer forintnak, és ez köszönhető a rendkívül
sok támogatónak. Az Idősek Találkozójára október 1-jén került sor, mely 150 000 Ft-ba
került. Több egyeztetést folytattam a Vörösmarty utca elszámolása ügyében. Ma voltam egy
tárgyaláson, ahol a hulladék rekultivációs pályázatról volt szó. Bár márciusban megküldték az
ehhez tartozó anyagokat, de ebben sajnos nem történt intézkedés. Úgy tűnik, lecsúsztunk erről
a pályázati lehetőségről. Amit lehetett elintéztünk hozzá, de a mai nap kicsengése az volt,
hogy nem lehet orvosolni ezt a problémát.
M. Szabó Gyula: Megköszöntük a támogatóknak a Falunapra érkezett felajánlásokat?
dr. Tóth László: Igen, írásban megköszöntük mindenkinek a támogatását.
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

dr. Tóth László: A számokat a Pénzügyi Bizottság megtekintette. Van-e valami
hozzáfűznivalója a bizottságnak?
Dr. Szabó István: Egy dolgot szeretnénk észrevételezni. Az első félévben különösen az
energia ( pl. : óvoda, iskola, fogorvosi rendelő) tekintetében olyan túllépések vannak, hogy az
egész évi szintet közelítjük meg. Azt javasolja a Pénzügyi Bizottság a Polgármester Úrnak,
hogy jelöljön ki egy felelős személyt, aki ezeknél az intézményeknél a hőmérséklet
szabályozással kapcsolatos lépéseket megteszi, hogy a költségek csökkenjenek. Ezzel a
megjegyzéssel együtt javasoljuk a tájékoztató elfogadását.
dr. Tóth László: A volt óvodavezető nyugdíjazásához kapcsolódó összeg 2/3-át kifizettük. A
múltkorihoz képest már csak 863.475 Ft a fennmaradó rész. A 2010-es évi közlekedési
támogatás még nem került kifizetésre. Amennyiben további kérdés nincs, kérem a tájékoztató
tudomásul vételét.
2. Tájékoztató a 2011/2012. óvodai nevelési év- és iskolai tanévkezdésről
Előterjesztő: Paróczai Csaba Cogito ÁMK főigazgató
/Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Köszöntöm körünkben Paróczai Csabát, aki írásban megküldte
tájékoztatóját. Kívánod- e valamivel kiegészíteni?
Paróczai Csaba: Látható, hogy a megtakarításra helyeztük a hangsúlyt. A tanév indítása nem
úgy sikerült, ahogy terveztük. Molnár Zoltánnal eredetileg abban szerettünk volna
megállapodni, hogy a vezetői tisztségét megszüntetjük, és mint tanár dolgozhat tovább. Erre
azonban nem volt hajlandó. Jelen pillanatban az ő bére megtakarításként jelentkezik. Egy
testnevelő tanár felvételére került sor, reméljük, hogy szerencsés volt a választás, és ezzel
megoldódik a testnevelő tanár hiánya. Jól sikerült az étkeztetés pályáztatása, hiszen négy
pályázó küldött ajánlatot. A Palóc meseházzal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy
beszéltem egy építésszel, aki elmondta, hogy csak olyan tető jöhet számításba, ami égésbiztos
és könnyű. Benyújtottam a képviselő – testületnek egy 500 000 Ft- os igényt, melyet
eszközvásárlásra szeretnénk fordítani. Az oktatási intézmények működéséről szóló
Kormányrendelet előírja, hogy milyen felszereléssel kell rendelkeznie egy intézménynek.
Megpróbáltunk úgy válogatni, hogy a munka elkezdéséhez szükséges eszközöket vettük előre.
Legalább 3 helyről kértünk ajánlatot.
Gőz Gábor megérkezett, a képviselő – testület 7 tagja jelen van.
Gordos Andrea: Annyit kívánnék elmondani a főigazgató Úrnak, hogy az iskolában
amennyiben sporteszközök beszerzésére kerülne sor, egy vállalkozó, Szemerády Miklós
felajánlotta segítségét.
dr. Tóth László: Köszönöm Paróczai Csabának a tájékoztatást.

3. A Cogito ÁMK által kiírt étkeztetési pályázat véleményezése
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Szóbeli előterjesztés, a csatolt anyagok a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Jelentős visszaesés történt az árban. Az, aki évek óta szolgáltatott saját
magának is aláment egy 25%-kal. Egy évben ez 2 millió forintot jelent. Négy ajánlat érkezett.
Azt gondolom, hogy az a legjobb ajánlat, ami az önkormányzatnak a legkevesebbe kerül. A
követelmény ugyanaz minden szolgáltatóval szemben. A szerződéskötés módja ne változzon,
a 30 napos felmondási határidő maradjon meg. Jelen pillanatban a Bohács Miklós és Társa
Kft. áll a legjobban, 640 ezer forinttal havonta, amely 40 000 Ft-tal alatta marad a jelenlegi
szolgáltató ajánlatának. Azt javaslom, a testület ezt a vállalkozót támogassa. Amennyiben
nincs több hozzászólás ezzel kapcsolatban, szavazásra bocsátom a javaslatot.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
az óvodai és általános iskolai étkeztetésről

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Dr. Krepuska Géza Általános Iskola és a Gesztenyéskert
Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek étkeztetésére beérkezett ajánlatok
közül - az önkormányzat számára anyagi szempontból legkedvezőbbBohács Miklós és Társa Kft. ajánlatát támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó
intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 14.

4. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Szabó István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. A kérdésekre, amik
felvetődtek a válaszokat megkaptunk. Ahhoz, hogy a költségvetési év célkitűzéseit teljesíteni
tudjuk ahhoz sokkal szigorúbb, fegyelmezettebb gazdálkodásra van szükség. Ne csak
működjünk, de fejlesszünk is. Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasoljuk.

dr. Tóth László: Egy, a gyakorlatban is jól használható felhasználható ütemtervet készíteni.
Hogy mennyire képes működik ez a gyakorlatban az megint egy másik kérdés. Amennyiben
nincs további hozzászólás, továbblépnénk, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
dr. Tóth László 10 perc szünetet rendel el.

dr. Tóth László: Megállapítja, hogy a szünet után a testület 7 tagja jelen van.
5. Javaslat a Böszörményi utca útburkolatának további javítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Szabó István: Nem az a célunk, hogy két jó utunk legyen, hanem az utak járhatóak
legyenek. Ésszerűbbnek tartom, ha a Böszörményi utat és a Baross Gábor utat kátyúzzuk.
M. Szabó Gyula: Én kaptam egy olyan jellegű tájékoztatást, hogy a közeljövőben várhatóak
útpályázatok. Javaslom, várjuk ezeket meg. Én nem támogatom, hogy elhamarkodottan ennyi
pénzt költsünk erre.
dr. Tóth László: Sajnos a kátyúzásnak nem sok értelme van, mivel 1 év elteltével ugyanolyan
rosszak lesznek az utak. Az emberek viszont elvárják, hogy az útjaink rendben legyenek. Ha a
testület úgy dönt, elfogadom azt is, hogy jövőre vigyük át ezt a felújítást.
Dr. Szabó István: Arra kell törekedni, hogy mindegyik út járható legyen. A pályázatokkal
kapcsolatban én azt hallottam, hogy jelentősen csökkeni fognak az ilyen jellegű lehetőségek.
Angyal Mária Eleonóra: Szerintem nincsen olyan óriási probléma, hogy ne lehetne ezzel
tavaszig várni.
Angyal László: A Böszörményi úton a vízelvezetés rendben van. Ez nem jelent akadályt.
Tulajdonképpen fel kell valamit mutatni, mert az emberek türelme véges. Szakmai oldalról a
foltozásokat el kell felejteni. Én tudom, hogy közel 9 millió forintot használt fel az
önkormányzat kátyúzási feladatokra. A kátyúzás egy értelmetlen pénzkidobás.
dr. Tóth László: Módosítsuk ezt a határozati javaslatot, vagy úgy fogadjuk el ahogy az
előterjesztésben szerepel? Esetleg legyen benne, hogy 2012. évben kívánjuk felújítani.
Dr. Szabó István: Foltozgatásokkal semmit nem lehet elérni. Az eredeti határozatot
szavazzuk meg. Dönteni kell.
dr. Tóth László: Az eredeti határozati javaslatot szavazásra bocsátom.

A képviselő – testület 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a Böszörményi utca útburkolatának javításáról
A Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
úgy határoz, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a
Böszörményi utca útburkolatának javítására 4. 000.000 Ft-ot különít
el.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéshez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
A Képviselő – testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő
ülésre az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete fenti
döntésnek megfelelő módosítására vonatkozó rendelet tervezetet
készítse el.

Felelős: dr. Tóth László polgármester, dr. Fábián Diána jegyző
Határidő: értelemszerű

M. Szabó Gyula 15 óra 04 perckor elhagyta a termet, a képviselő – testület jelenlévő
tagjainak száma 6 fő.
6. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A tervezetet remélhetőleg mindenki áttanulmányozta. Amennyiben nincs
ehhez hozzászólás, a rendelet módosítását szavazásra bocsátom.
A képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja (Somoskőújfalu Község
Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2011. (X.10.) önkormányzati rendelete a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
7. Javaslat a folyószámla- és a munkabérhitel szerződés megújítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

dr. Tóth László: A folyamatos működés biztosítására, finanszírozási gondjaink enyhítésére
munkabér – és folyószámlahitel felvételére kényszerülünk, melyet évente szükséges
megújítani. Jelenleg 5.000.000 Ft munkabér, valamint 8.000.000 Ft folyószámlahitelünk van.
A munkabérhitel esetében az éves személyi juttatások felét lehet igényelni. Mivel a tavalyi
évhez képest csökkentek a személyi kiadásaink, csak 3.500.000 Ft munkabérhitel
igénybevételére vagyunk jogosultak. Ahhoz, hogy a jövőben is rendelkezésünkre álljon a
13.000 000 Ft-os hitelkeret, a folyószámlahitel keretösszegét javaslom 9.500.000 Ft-ra
emelni. Természetesen fedezetre is szükség van. Véleményem szerint a Vörösmarty út
fedezeteként szolgált 4 ingatlan jöhetne számításba.
Először a folyószámlahitel megújítását, keretösszegének megemelését bocsátom szavazásra.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
folyószámlahitel igénybevételéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából 9.500.000 Ft,
azaz kilencmillió-ötszázezer forint összegű, 2012. szeptember 27. lejáratú
folyószámlahitel felvételéről dönt.
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, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a
hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésbe 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 aláírása.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: következő munkanap
Kérem a képviselő – testületet, hogy döntsön a munkabérhitel kérdésében is.

A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
munkabérhitel igénybevételéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából 3.500.000 Ft,
azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű, 2012. szeptember 27. lejáratú
munkabérhitel felvételéről dönt.
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, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a
hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésbe 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 aláírása.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: következő munkanap
8. Javaslat a Képviselő-testület 2011. munkatervének módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A szeptember 30-ra tervezett közmeghallgatásra november 25-én kerülne
sor. A soron következő testületi ülés november 18-án lesz. Ennek az ülésnek a napirendi
pontjai kiegészítésre szorulnak, az SZMSZ felülvizsgálatáról, és az önkormányzat 2012-2014.
évre vonatkozó gazdasági programról is döntenünk kell. Szavazásra bocsátom a képviselő –
testület 2011. évi munkatervének módosítását.

A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a képviselő – testület 2011. évi Munkatervének módosításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi
munkatervét az alábbiak szerint módosítja.
A szeptember 30-ra tervezett közmeghallgatás november 25-én
17 órai kezdettel kerül megtartásra.
A november 18-ra tervezett ülés napirendi pontjai kiegészítésre
kerülnek a „6. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatára” és „7. Javaslat az önkormányzat
2012-2014. évre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására”
napirendekkel.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: azonnal

9. A polgárőrséggel történő együttműködés jóváhagyása
/Szóbeli előterjesztés, kapcsolódó anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Észrevétel érkezett, hogy ha van már egy polgárőrségünk, szükségünk van-e
másikra is. Véleményem szerint, mivel lehetőség van rá, támogassuk mindkettőt, hiszen
érdekünk, hogy jól működjenek. Az ülés elején kiosztott tájékoztatót kérem, hogy olvassátok
el, és a polgárőrség kéri, hogy a következő újságban ez lehetőség szerint jelenjen meg.
Javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását.
A képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a polgárőrséggel való együttműködésről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy együttműködik a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr
Egyesület somosi csoportjával, és támogatni kívánja annak tevékenységét.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: azonnal

10.Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozásra és az önkormányzati pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat a 2012. évre is meghirdetésre került, a
lakosság most is számít rá. Ma csak abban kell döntenünk, hogy csatlakozni kívánunk-e a
pályázathoz. Novemberben határozhatunk arról, hogy milyen összeggel támogassuk a tanulni
vágyókat. Korábban 3-4 ezer forintot adtunk, melyet az állam ugyanannyival egészített ki.
Javaslom, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica 2012. évi fordulójához.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A Képviselő-testület az Ösztöndíjpályázat 2012. évi „A” és B-típusú
pályázati kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Csatlakozási
nyilatkozat” aláírására.
A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a pályázat kihirdetéséhez kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 17.
11.Javaslat a vagyonmegosztás tárgyában Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendő egyezséget előkészítő bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A vagyonmegosztás kérdése nagyon fajsúlyos dolog, ezért körültekintőnek,
alaposnak kell lenni, a tárgyalások megfelelő előkészítése szükséges. Ehhez fel kell venni a
könyvvizsgálóval is a kapcsolatot. Javaslom egy bizottság felállítását. Elnöknek dr. Szabó
Istvánt, tagoknak Angyal Lászlót és Máté Imre könyvvizsgálót javaslom. Segítő az
alpolgármester és jómagam. Kezdő lépésként a nálam lévő bizottsági anyagot kellene

áttekinteni a testületnek. Ha nem sikerül a Salgótarjánnal való egyezség, a bíróság is dönthet a
vagyonmegosztás kérdésében.
Angyal Mária Eleonóra: Azt szeretném javasolni, hogy a régiek, akik elindították - ilyen
édesapám is - vegyenek részt a bizottság munkájában.
Dr. Szabó István: Én is azt akartam javasolni, hogy az előző bizottság vezetőjét keressük
meg, hogy vegyen részt ebben. Ha valamiben van folyamatosság, akkor ebben annak kell
lenni. Utána majd kiderül, hogy kit kell még felkérni. Minden dokumentumot át kell nézni,
hogy a bíróságon esélyünk legyen.
dr. Tóth László: Amennyiben nincs további hozzászólás szavazásra bocsátom azzal a
kiegészítéssel együtt, hogy Lichner Andrást a korábbi polgármestert is megkérjük, hogy
segítse a bizottság munkáját.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
vagyonmegosztás előkészítésére létrehozott bizottságról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a vagyonmegosztás tárgyában Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendő egyezség előkészítésére bizottságot hoz létre,
mely elnökének dr. Szabó Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, tagjának
Angyal Lászlót, a Pénzügyi Bizottság tagját, Máté Imre könyvvizsgálót
választja.
A bizottság munkáját dr. Tóth László polgármester, M. Szabó Gyula
alpolgármester, Lichner András korábbi polgármester, valamint a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője segíti.
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: soron következő ülésig egyezségi tervezet benyújtása)
12. Javaslat a testvértelepülési kapcsolat
Önkormányzatával
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Szóbeli előterjesztés/

felvételére

Füleksávoly

Község

dr. Tóth László: A füleksávolyi Polgármester Úr keresett meg azzal, hogy testvértelepülési
kapcsolatot létesítsünk településükkel. Én is nagyon jónak tartom az elképzelést, hiszen az
együttműködés gyümölcsöző lehet, akár közös rendezvények, akár közös pályázatok
formájában.

Angyal Mária Eleonóra: Valakit jelöljünk ki felelősnek, aki a kapcsolatot tartja a
testvértelepüléssel.
dr. Tóth László: Én tartom majd a kapcsolatot a Polgármester Úrral.
dr. Tóth László: Szavazásra bocsátom a javaslatot.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a testvértelepülési kapcsolat felvételéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy testvértelepülési kapcsolatot létesít a szlovákiai Füleksávoly Község
Önkormányzatával.
A képviselő – testület megbízza a Polgármestert az Együttműködési
Megállapodás előkészítésével.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. november 15.
13. Kérelem a Tornacsarnok aerobik órák tartásához történő bérbeadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A tékvandó edzés céljára 3000-Ft/óráért adjuk bérbe a tornacsarnokot. A
célunk, amit vállaltunk, a közösségteremtés, közösségformálás. Ez egy lehetőség a
hölgyeknek, így javaslom ez esetben is a 3000 Ft/óra díj megállapítását.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a tornacsarnok aerobic órák céljára való bérbe adásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Tornacsarnok használatát Háger-Jenei Krisztina részére hetente két
alkalommal tartandó aerobik óra céljára 2011. december 31-ig 3.000 Ft/óra
díjjal biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóth Lászlót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 14.
14. Javaslat bizottság kijelölésére a Somosi Környezetnevelési Központtal az erdei
iskola ügyében történő kapcsolattartás érdekében
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A Környezetnevelési Központ vezetőjével nem tudtunk megfelelő
kapcsolatot kialakítani. Abban reménykedem, hogy egy bizottság, amely olyan tagokból áll,
akik az előző konfliktusban nem vettek részt, sokkal hatékonyabban tud együttműködni vele.
Dr. Szabó István: Helyes, hogy megbízunk egy bizottságot. Csak ez viheti előre a dolgot.
dr. Tóth László: Amennyiben nincs további hozzászólás az egyeztető bizottság létrehozásáról
szóló javaslatot szavazásra bocsátom.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
Erdei Iskolával kapcsolatos egyeztető bizottság létrehozásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Somosi Környész Bt.-vel és a Somosi Környezetnevelési Központtal
az erdei iskolára vonatkozó egyeztetések lefolytatása érdekében egy
háromtagú bizottságot hoz létre, melynek elnöke Gőz Gábor, tagjai: Angyal
Mária Eleonóra és dr. Szabó István.
Felelős: Gőz Gábor elnök
Határidő: soron következő ülésig

15. Csengődi Károly 10001. hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A kérelmet Csengődi Károly már a korábbi testületnek is benyújtotta. A
testület a döntést a választás utánra halasztotta. Az 5 év tartós bérlettel nem értek egyet. Az

ingatlan itt található a hivatalnál, amennyiben esetleg egy rendezett környezetet akarnánk
kialakítani, akadályt jelenthetne a fatelep. 10.000 Ft-ot javasoltam díjként megszabni.
dr. Szabó István: Egyetértek a határozati javaslattal. A főút mellett helyezkedik el ez a
terület. Azt mondom, hogy abban az esetben maradhat itt ez a telep, ha egy elbontható fából
készült kerítést épít köré. A 10.000 Ft-ot reálisnak tartom.
dr. Tóth László: A kerítésre vonatkozó kiegészítéssel teszem fel a javaslatot szavazásra.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalu 10001.hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az önkormányzati tulajdonú 10001. hrsz-ú ingatlan 427 m 2 területű
részét Csengődi Károly kérelmező részére 2011. október 15-től havi
10.000 Ft összegű bérleti díjért, 30 napos felmondási határidővel,
határozatlan időre bérbeadja azzal a feltétellel, hogy a bérlő az ingatlan
területét elbontható fakerítéssel körbekeríti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 14.
Egyebek:
1./ Helyiségbérlet
dr. Tóth László: Angyal Mária Eleonóra kérelemmel fordult a képviselő – testülethez,
miszerint szeretne bérelni egy helyiséget az önkormányzat új épületében, bízva abban, hogy
több irodát is ki tudunk adni. 10.000 Ft/hó lenne a bérleti díja a helyiségnek. Elfogadod ezt a
havi összeget?
Angyal Mária Eleonóra: Igen, elfogadom.
dr. Tóth László: Szavazásra bocsátom a bérbeadást 30 napos felmondási idővel, 10.000 Ft/hó
bérleti díjjal.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
Polgármesteri Hivatal épületében lévő iroda bérbeadásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Angyal Mária Eleonóra kérelmező részére 2011. november 1-jétől havi
10.000 Ft összegű bérleti díjért, 30 napos felmondási határidővel,
határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal egyik helyiségét bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 14.
2./ Családi Erőforrás Központ
dr. Tóth László: Gőz Gáborral egyeztettünk azzal kapcsolatban, hogy lenne egy pályázati
lehetőség, - Családi Erőforrás Központ a Salgótarjáni Kistérségben - melyet a Gyermekekért
Baráti Kör szeretne megvalósítani. Ehhez szükséges a képviselő – testület támogatási
szándéknyilatkozata.
A Képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
„Családi Erőforrás Központ a Salgótarjáni Kistérségben” elnevezésű pályázat
támogatásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Gyermekekért Baráti Kör közhasznú egyesület kedvezményezett által megvalósítani
tervezett, TÁMOP-5.5.1.B-11/2 „Családi Erőforrás Központ a Salgótarjáni
Kistérségben” elnevezésű pályázat esetén a projekt megvalósulásához
Somoskőújfalu Községben hozzájárul.
Megbízza a polgármestert a Támogatási Szándéknyilatkozat aláírásával.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 31.
Angyal Mária Eleonóra 16 óra 05 perckor a helyiséget elhagyta.

3./ Elővásárlási jogról való lemondás
/ Kapcsolódó anyagok a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A Pékség Consulting Kft. a faluban található, zöldségboltként funkcionáló
ingatlant meg kívánja vásárolni. Az építmény altalaja önkormányzatunk tulajdonában van,
ezért az építményre elővásárlási jog illet meg bennünket. Az önkormányzat 1 millió forintért
ezt a helyiséget megvásárolhatja. Véleményem szerint erre nincs jelenleg szükségünk.
Javaslatom, hogy mondjunk le az elővásárlási jogunkról.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2011. (X. 07.) önkormányzati határozata
elővásárlási jogról való lemondásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő - testülete dönt arról, hogy
Somoskőújfalu Önkormányzata, az őt - a Salgótarján 10086 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában - megillető, elővásárlási jogával nem kíván élni, ezen elővásárlási
jogáról lemond.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. október 20.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, ezért dr. Tóth László polgármester az ülést bezárja, és
zárt ülést rendel el.
K. m. f.
dr. Tóth László
polgármester

dr. Fábián Diána
jegyző

