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Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 5én 10.00 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
rendkívüli ülésén.
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Napirendi pont:
1. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Szeretettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 tag jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. A mai
rendkívüli ülés témája az ÖNHIKI pályázat benyújtása. Ezt a napirendet bocsátom szavazásra,
de először is válasszuk meg a jegyzőkönyv hitelesítőket. Javaslatom lenne M. Szabó Gyula
alpolgármester és Angyal Mária Eleonóra.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A napirendet teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy a képviselő – testület a napirendi
pontot 6 igen szavazattal elfogadta.
1. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

dr. Tóth László: Az előterjesztés pénzügyi részét a gazdasági ügyintéző kolléganő készítette,
aki jelen van az ülésen, és arra a kérdésre, hogy mit takarnak az előterjesztésben szereplő
tartozások, ő fog választ adni. Összességében igyekeztünk a lehetőséget a legjobban
kihasználni az ÖNHIKI pályázat esetében. Az ÖNHIKI főként az oktatási intézmények
tartozásait, valamint a közmű díjakkal kapcsolatos elmaradásokat támogatja. Az elsővel nem
rendelkezünk, azonban 30 és 60 napon túli tartozásink vannak. A képviselők elmaradt
tiszteletdíját nem építettük be, mert akkor elismertük volna ennek jogosságát, csak szövegesen
gondoltunk hivatkozni a pályázat indokolásában arra, hogy van ilyen, a költségvetésben nem
tervezett követelések is az előző testület képviselőinek részéről. A pályázat elbírálója ezáltal
láthatja, hogy milyen problémák merülnek fel még az önkormányzatunknál. Tehát ezeket
szóbeli alátámasztásként szerepeltetjük. A képviselők elmaradt tiszteletdíjánál jeleztem, hogy
két képviselő indított eljárást, Tomka István és Molnár Zoltán. Időközben azonban Tomka
István visszavonta, Molnár Zoltán pedig kettőt terjesztett elő helyette. A fizetési meghagyás
ellen ellentmondással élünk, melyet indokolnunk nem szükséges. Taktikai szempontból ez
hiba is lenne, hiszen ezeket kifejteni majd akkor kell, ha elkezdődik a per. Az ellentmondást
elektronikusan kell benyújtani, de találtam olyan személyt, aki ezt ingyen megtette nekünk.
Kettő egyforma fizetési meghagyásunk van, véleményem szerint ez technikai hiba lehet,
amely a benyújtónak egyenként 25.000 Ft-jába került. Mivel nem kívánunk fizetni, ennek
nyomán ez a két fizetési meghagyás perré fog fordulni, akkor majd eldöntjük, hogy kit bízunk
meg a per képviseletével. Ezt a követelést beépíteni nem tudtuk az ÖNHIKI-be, hiszen akkor
a jogosságát elismernénk. Visszatérve a kinyomtatott táblázatra. Ez a táblázat a pályázatnak
az egyik része. Herczegné el tudja mondani szóban, hogy mik is pontosan az ezen szereplő
lejárt tartozásaink. A helyi járattal kapcsolatban elmondanám, hogy 2010-2011-ben nem
lettek kifizetve a 2,3 millió forint hozzájárulások. Azt előre bocsátom, hogy Salgótarján
jelezte, mivel újra akarja kötni ezt a megállapodást, az a kérésük, hogy legalább a tavalyit
fizessük ki, mert különben nem fogják jóváhagyni a jövő évit, mivel már most a 2 éves
elmaradásban vagyunk.
Herczegné Szadlon Nikoletta: A helyi járat 4 millió 620 ezer forint, a háziorvosi ellátás 1
millió forint. A VGÜ felé fennálló tartozásunk 1,7 millió forint.
dr. Tóth László: Annyit azért mondjunk el, hogy ezek a tételek a rendes ülések előtti
pénzügyi tájékoztatókban szerepelnek, mint a 2010. évi adósságrendezés után elmaradt
számlák. Ezeket is folyamatosan fizetjük ki.
M. Szabó Gyula: Azt kérném, hogy tételesen menjünk ezeken végig, hogy miből tevődik
össze a 8,550 ezer forint.
Herczegné Szadlon Nikoletta: A két helyi járat 4,620 ezer forint. Dr. Révész Johanna felé a
tartozás összesen 750 ezer forint. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek 375 ezer forint. VGÜ
10.630.-forint, valamint 23.094.-forint. S.tarján Internet Szolgáltatások 4.800.-forint. Dr.
Herczeg Éva 147.700.-forint, Dr. Nagypál Mária gyermekorvosnak 103.708.-forint, Könyvtár
26.243.-, és 1.650.-forint. Nógrád Megyei Önkormányzat Közútkezelő 158.000.-forint.
Internet szolgáltatás 19.600.-; tulajdoni lap lekérés 2.400.-; Konica Minolta fénymásolóért
25.128.-; Septox 6.513.-; BQ Kft. 9.350.-; Invitel 48.990.-; 11.994.-; Domoszlai Zoltán
fűtésszerelőnek 236.500.- forint a tartozásunk.

dr. Tóth László: Még lesz egy olyan a VGÜ-nél, hogy amennyiben a lakosok nem fizetik a
szemétszállítási díjat akkor az önkormányzatnak helyt kell állni helyette, majd ezután
követelheti a lakosoktól.
M. Szabó Gyula: Elbírálás szempontjából a támogatás irányaiból 4 millió van összesen. Mi a
többi 8 millió?
dr. Tóth László: Amit preferálnak az iskolai tartozásokat étkezés, fűtés. Nyilván arra fognak
támogatást adni. Az alap dolgokat kaphatjuk meg a vízdíj, szennyvízdíj, gázdíj. Ezeket
támogatják, hogy ezekből mennyi fog jutni az majd kiderül. Korábban az volt a baj, hogy
mások voltak a szabályok. Ha valaki fejlesztett és fejlesztési bevételekhez képest a fejlesztési
kiadások magasabbak voltak, akkor kizárta magát az önkormányzat a pályázatból. Most
megváltozott a szabály be tudjuk benyújtani.
dr. Fábián Diána: A korábbi munkahelyemen az volt a tapasztalat az idei évben, hogy a
szolgáltatók felé fennálló, lejárt tartozásokra megítélték a támogatást.
Arra azonban figyelni kell, hogy kizárólag arra használható fel, amire adják.
dr. Tóth László: Arra kell vigyázni, hogy addig, amíg meg nincs a döntés, kb. december 10ig, ezeket a számlákat nem lehet kifizetni.
Angyal Mária Eleonóra: Úgy szól a törvény, hogy a közüzemi szolgáltató hivatalos
igazolása 2011. február 28-ig fennálló 60 napon túli az igénylés időpontjáig ki nem egyenlített
közüzemi díjakra vonatkozik. Most november van.
dr. Fábián Diána: Nekünk a mostani állapotot kell nézni. Nem írhatjuk be a 30 naposba a
márciusi vagy az áprilisi tartozásokat.
Angyal Mária Eleonóra: Én csak azon csodálkozom, hogy miért az utolsó pillanatban
csináljuk meg. Február 28. van a rendeletben.
Angyal László: Február 28-án még adósságrendezési kormánybiztos volt kirendelve. Az
akkori testületnek kellett volna benyújtani.
Angyal Mária Eleonóra: Azért adják ezt, mert új önkormányzatok állnak fel és
megpróbálják az előzőeket megtámogatni. Ezeket már ki lehetett volna egyenlíteni.
dr. Tóth László: A lényeg, hogy a pályázat ezeket az összegeket tartalmazza. A közüzemi
tartozásokból talán fogunk látni valamennyit. Szerintem a helyi járat sem fér bele. Az
indoklási részben tudtuk betenni a tiszteletdíj elmaradásokat. Arra nem hiszem, hogy fognak
pénzt adni.
dr. Szabó István: Teljesen jogosak ezek az észrevételek, de kár ebben ennyire elmerülni,
hiszen pillanatnyi ötletek alapján állítják ezeket össze a táblázatokat. Az, hogy kinek milyen
ötlete támad, kár elemezni, mert sohasem érünk a végére. Ebben logikát keresni nem kell. A
mostani állapothoz kell alkalmazkodni. Mindent meg kell tennünk, hogy minél több pénzt
kapjunk ennek a pályázatnak a keretében. Tisztázzuk már le, hogy ebben a 2011-es
költségvetésben benne van-e a képviselők tiszteletdíja, vagy nincs.

Herczegné Szadlon Nikoletta: A mostani költségvetésben az előző testület megszavazta a 3
havi tiszteletdíjat. Azt mondták, hogy a 2011-es ráér, azt még nem is tervezték bele.
M. Szabó Gyula: Van rá fedezet?
Herczegné Szadlon Nikoletta: Nincs rá fedezet.
Dr. Szabó István: Ez nagyon fontos volt tulajdonképpen végre már valami konkrétumot
hallottam. Tulajdonképpen a tiszteletdíjból 3 hónap a 2011-es évben be van tervezve.
M. Szabó Gyula: Akkor miért nem a jelenlegi testületét szerepeltetjük a pályázatban?
dr. Tóth László: A módosító javaslat tehát az, hogy a régi helyett a mostani testületnek a ki
nem fizetett tiszteletdíja szerepeljen, valamint a 3 havi, ami az előzőnek be van tervezve.
Herczegné Szadlon Nikoletta: A tiszteletdíj eleve negatívan érinti az elbírálást, ezért nem
kellene beletenni.
Gőz Gábor: Ezekből az összegekből mennyi a 2010-es számla?
Herczegné Szadlon Nikoletta: 2010. február 28. előtti kifizetetlen számlái nem nagyon
szoktak lenni önkormányzatnak. Nálunk abból adódik, hogy adósságrendezési eljárás volt és
ezért maradt tartozás 2010-ből.
Angyal Mária Eleonóra: Én ezt elfogadom. Itt van, hogy a testület dönt a feladatellátás
racionalizálásáról, és hogy mik ezek, azt mellékletben kell benyújtani. Miért most az utolsó
pillanatban nyújtjuk be?
dr. Tóth László: A racionalizálás a mi esetünkben azt jelenti, hogy a megtakarítások. Pl.
beletehetjük, hogy egy álláshelyet jelenleg sem töltünk be. Preferálnák azt is, ha a mostani
gázfűtésről vegyes tüzelésűre váltanánk.
Angyal László: Egy vegyes tüzelésű kazánt be kell tenni. A patakmederben és önkormányzati
területeken lévő fát össze kellene gyűjteni és itt egy lekerített helyen tárolni.
Angyal Mária Eleonóra: Ahhoz kell egy fűtő is.
Angyal László: Nem kell hozzá fűtő. Egy közmunkással ez megoldható.
dr. Tóth László: A pályázatra visszatérve: volt 1-2 fős létszámleépítés az év elején ezt is bele
tudjuk tenni. Az egy más kérdés, hogy az új költségvetést már máshogyan kell megtervezni,
úgy, hogy ne legyen hiány. Ami tartozás megvan, azzal nem tudunk mit tenni, de az, hogy a
jövőt hogy alakítjuk, rajtunk múlik. Mindenképpen be kell adni a pályázatot, mert a jelenlegi
helyzeten segíthet. Javaslom, hogy a határozatot azzal a módosítással, hogy ne legyen benne a
régi tiszteletdíj, fogadjuk el. Először a módosítást teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy
7 igen szavazattal a testület elfogadta. Ezzel a módosítással együtt az egész határozati
javaslatot bocsátom szavazásra.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
140/2011.(XI.05.) önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról.
1.

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.

2.

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy
a feletti.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen jogcímen 13.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 21.870 ezer
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.

a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
b.) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. november 05.

dr. Tóth László: Egyebek napirendi pont nincs, de bárkinek hozzászólni valója van, tegye
meg. Az első, ami nekem eszembe jutott, az a fűtés szabályozása. Abban a gondban vagyunk,
hogy a közmunkások között nincs olyan, akinek lenne fűtővizsgája. Estére lejjebb kell venni a
fűtést, reggel pedig visszakapcsolni. Ezt az intézményeknél is alkalmazni kell.
M. Szabó Gyula: Azon gondolkozom, hogy feltétlenül szükséges-e nappalra a hivatalhoz egy
biztonsági őr? Egy kamerát kellene felszerelni.
dr. Tóth László: Jelenleg Molnár Béla több feladatot lát el.
Angyal László: Szerintem abban is kellene gondolkodni, hogy nincs olyan ember, aki
információt tudna adni.

M. Szabó Gyula: Egy ember kellene az ügyfélszolgálatra.
Angyal László: A fűtésre visszatérve: fel lehetne egy kapcsolóórát szerelni, amivel a fűtést
lehetne szabályozni. Munkaidő után le kell kapcsolni a kazánt.
dr. Tóth László: Emlékeztetem a testületet, hogy a rendes ülés november 18-án lesz, a
közmeghallgatás pedig november 25-én. Amennyiben nincs több hozzászólás az ülést
bezárom.

Több észrevétel, hozzászólás nem volt, dr. Tóth László polgármester az ülést bezárja.
K. m. f.

dr. Tóth László
polgármester

Angyal Mária Eleonóra
jegyzőkönyv – hitelesítő

dr. Fábián Diána
jegyző

M. Szabó Gyula
jegyzőkönyv - hitelesítő

