JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18án 14.30 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László
M. Szabó Gyula
Angyal László
Angyal Mária Eleonóra
Dr. Szabó István
Gordos Andrea
Gőz Gábor

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
Szabó Orsolya

jegyző h.

Napirendi pont:
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
(Az előterjesztés később kerül megküldésre)
2. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2006. (X. 15.) SKt. sz. rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Fábián Diána jegyző helyett dr. Tóth László polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
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5. Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2012-2014. évre vonatkozó
gazdasági programjának megvitatására (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
6. Javaslat a téli hóeltakarításra vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
7. Javaslat a Bagmaster Kft.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
8. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: dr. Fábián Diána jegyző helyett dr. Tóth László polgáűrmester
9. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületétől érkezett támogatási
kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
10. Egyebek
Zárt ülésen:
11. Javaslat körzeten kívüli általános iskolai tanuló felvételére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
12. Javaslat a Szociális Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
13. Javaslat a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
14. A Madách-díjra érkezett javaslatkérés megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
15. A Somoskőújfalu, Somosi út 264. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó
kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
16. Javaslat a Salgótarján Város Önkormányzatától érkezett vagyonmegosztási
tervezetre vonatkozó tárgyalás koncepciójára
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
17. Javaslat az S-K-Gy Kft. részére az erdei iskola pályázathoz kapcsolódó kamat és
kártérítési követelés kifizetésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
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dr. Tóth László: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Tájékoztatom a testületet, hogy dr. Fábián Diána betegség miatt van távol, a hivatal részéről
Szabó Orsolya helyettesíti, a napirendeknél pedig én leszek helyette az előterjesztő.
Jegyzőkönyv hitelesítőket neveznék meg Angyal László és Gőz Gábor személyében. Közben
megállapítom, hogy M. Szabó Gyula kiment az ülésről, így a képviselők létszáma 6 főre
csökkent. Szavazásra bocsátom a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. Megállapítom, hogy 4
igen szavazattal a képviselő-testület jóváhagyta a két érintett tartózkodása mellett.
Napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata, kérdése?
dr. Szabó István: Az lenne a javaslatom, hogy a bérbeadás és a szelektív hulladékgyűjtés
kérdését, amiről a korábbi testületi ülésen beszéltünk vegyük fel napirendre.
dr. Tóth László: Ezt a két témát a testület már egy korábbi ülésen tárgyalta. Az egyik a
Salgótarján által szervezett szelektív hulladékgyűjtéses pályázat volt, a másik pedig a „Visit
Palóc” részére a két üresen álló szoba bérbeadása. Akkor a tartózkodók nagy száma miatt nem
került ez megszavazásra. Az alpolgármester Úr megérkezett, megállapítom, hogy a testület 7
tagja jelen van. A két új napirendet az egyebek elé tudjuk betenni. Javaslatom, hogy a 10.
napirendi pont legyen a szelektív hulladékgyűjtésről szóló pályázat a 11. napirendi pont pedig
a „Visit Palóc” bérbeadása.
M. Szabó Gyula: A koncepció tárgyalása miatt célszerű lenne, ha a 4. és 5. napirendi pont
felcserélődne.
dr. Tóth László: Amennyiben nincs további javaslat, szavazásra teszem a két napirendi pont
felvételét. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület elfogadta a Szelektív
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó napirend felvételét. Megállapítom, hogy 3 igen 4 nem
szavazattal a testület a Visit Palóccal kapcsolatos napirendi pont felvételét elutasította. A 4. és
5. napirendi pontnak a felcserélését teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy 7 igen
szavazattal a testület elfogadta. Most az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra
bocsátom a teljes napirend elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadja és megkezdi azok
tárgyalását.
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi
ülésé óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az írásban kiküldött anyagot szeretném az azóta történt eseményekkel
kiegészíteni. Problémát okoz a lakosságnak, hogy nincs megfelelő fogorvosi ellátás. Ez
ügyben annyit értem el, hogy augusztus hónapban Dr. Csomó Gabriel személyében sikerült
találnom fogorvost, aki eljönne ide dolgozni, de mivel szlovák állampolgár, a papírok
elintézése hosszabb időt vesz igénybe. Várhatóan 1-2 héten belül az engedélye is megérkezik.
A helyettesítéssel kapcsolatosan megkerestem Dr. Szabó Györgyöt, aki esetleg fogadná a
somosi betegeket, azonban ezt a MEP-pel is egyeztetni kell. A helyettesítésért járó állami
normatívát természetesen átadjuk számára. Ha a teljes körzetet nem is, remélhetőleg a sürgős
eseteket el tudja látni. Sajnos egyelőre más megoldást nem látok. Aki érdeklődött az állással
kapcsolatban, annak szolgálati lakásra lett volna szüksége, amit úgy tűnik nem tudunk
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jelenleg biztosítani. A fogorvosi rendelőben lévő eszközök még mindig dr. Métneki Eszter
tulajdonában vannak. Ezt is meg kell majd vásárolni, vagy bérbe venni, erről a későbbiekben
döntenünk kell.
A másik fontos kérdés: volt korábban a hulladékrekultivációs pályázat, amihez szükség lett
volna iratok benyújtására, de úgy tűnt ezeket a Nemzeti Földalapkezelőtől nem tudjuk időben
beszerzni, azonban közben számunkra kedvező változás állt be a pályázattal kapcsolatban, így
ezzel ismételten foglalkozunk és remélhetőleg sikerül ehhez a projekthez csatlakozni.
Az Erdei Iskola pályázati anyagát múlt hét szerdán megkaptuk. Még egyes anyagok
hiányoznak, de próbáltunk ennek beszerzéséről gondoskodni. További jó hír, hogy a Somosi
Fogadó bérbevételére talán sikerült a korábbi ÁFÉSZ-nek bérlőt találnia, melyből bevételt
várhatunk.
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Mindenki megkapta a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót. Ezzel
kapcsolatban merültek fel kérdések. Elsősorban az volt a probléma, hogy magas tartozás, kb.
30 millió forint jelentkezik benne. Ez tartalmazza a folyószámlahitelt és munkabérhitelt, a
helyi járattal kapcsolatos tartozást, és követelésként állítottuk be a volt képviselők
tiszteletdíját. Fontos megjegyezni, hogy a nagy összegű számlatartozások abból adódtak, hogy
ebben a hónapban a folyószámlahitelnek csak az 1/3-át vettük igénybe és így a számlák egy
része nem lett kifizetve. Ennek több oka volt. Az SKGY Kft. beterjesztett egy 8,2 millió
forintos követelést az Erdei Iskolára vonatkozóan. Erre az év végéig tartalékolnunk kell attól
függően, hogy mi lesz a kimenetele. Az SKGY-val való egyezkedés az ülés napirendjei között
szerepel. A fizetési meghagyás közül az egyik visszavonásra került. Mindkettővel szemben
ellentmondással éltünk. Azok elvileg, amennyiben az illetéket kiegészítik, bírósági perré
fordulnak. Azután tudjuk tovább a számláinkat a folyószámlahitelből fizetni. Sajnos hosszú
idő óta nincs ez másképp, hogy a maximális összeget igénybe kell venni. Elkészítettük a
2011. évre szóló pénzforgalmi kimutatást is, amely a testület kérése volt.
M. Szabó Gyula: A tömegközlekedési hozzájárulással kapcsolatban, ha jól tudom, a
városnak tartozunk. Én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg perben és haragban vagyunk, ne
szerepeltessük a kintlévőségeink között.
dr. Tóth László: Ennek a következménye az lenne, hogy a helyi járati közlekedésre a
szerződést nem kötné meg Salgótarján és innentől távolsági busszal kellene járni.
Angyal László: Kérdésem van Herczegné felé. Tulajdonképpen a szállítói számla összegek és
a kifizetési határidővel kapcsolatban. Mikor volt ennek a számlának az első benyújtása, mivel
ez számszakilag úgy értendő, hogy 2011. 08. 31-ig volt a befizetési határidő és előtte való 10
nappal küldték meg a számlát. Lényege a kérdésemnek: ezek között a ki nem fizetett számlák
között van-e olyan számla, ami nem a III. negyedévben lett benyújtva?
Herczegné Szadlon Nikoletta: dr. Révész Johanna, valamint a VÍZMŰ számlái.
Angyal László: Magyar Aszfalt Kft. felé mi ez a 1,287 millió forintos számla?
Herczegné Szadlon Nikoletta: Fizetési késedelem miatti igény.
4

dr. Tóth László: Nemrég került kifizetésre az önereje ennek az útfelújításnak. A baj, hogy az
bár kifizettük a számlát, utólag jelentkezett egy 1,2 millió forintos számlatartozás a
késedelmes teljesítés miatt.
Angyal László: A mai napig nincsenek kész az úttal. Feltétlenül reflektálni kell benne azon
hiányosságok, amik voltak, de a műszaki-átadás átvétel megtörtént. E nélkül nem lehetett
volna a pályázati pénzhez hozzájutni. Azt mindenféleképpen tisztázni kellene, hogy mikor
akarják ezeket a dolgokat elkészíteni. Az önkormányzat nem vállalta, hogy helyettük a
munkát elvégzi. Meg kellene nézni az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hogy milyen
hiánypótlási kötelezettsége volt a kivitelezőnek, amit nem csináltak meg. Ne fizessünk ki
azért 1,3 millió forintot, mert késedelemben voltunk, mikor ő is késedelemben van a mai
napig. Le kell fényképezni, meg kell küldeni, hogy nem tartjuk befejezettnek a mai napig a
kivitelezési munkát.
dr. Tóth László: Következő ülésig mindenképp végignézzük, hogy mik azok a problémák,
amik jelenleg fennállnak.
dr. Szabó István: Szeretném a testületet tájékoztatni arról, hogy a pénzügyi bizottság
megtárgyalta ezt az előterjesztést és pozitív dolog az, hogy a 07.26-i előterjesztéshez
viszonyítva most hogyan állunk. Emlékeztetném a testületet, hogy akkor a számlatartozásaink
34,781 millió forintot tettek ki, most 11,273 millió forintot. Lejárt számlatartozás 07.26-án
33,649 millió forint volt, most 8,338 millió. Az igaz, hogy közben volt egy változás, hiszen
szakítanunk kell azzal, hogy mindig visszafelé kell tekintgetnünk. Elsősorban a mi időnkben
zajló folyamatokra kell a figyelmünket fordítani és 07.26-tól látszódik, hogy pozitívabb a
helyzet. De most is van 2011. évi lejárt számlatartozásunk, amely 7,733 millió forint, erre kell
az erőfeszítéseket fordítanunk. Szigorú, fegyelmezett gazdálkodást kell folytatnunk annak
érdekében, hogy az önkormányzat fenn tudja tartani fizetőképességét. Azzal semmi újat nem
mondok, hogy viszonylag nehéz az önkormányzatok pénzügyi helyzete. Tegnapi napon
nyilatkozott az Állami Számvevőszék elnöke, aki azt mondta, hogy heteken belül csődlavina
várható, ha a kormány nem tud segíteni. Mind a 19 megyei önkormányzat csődben van az
országban, illetve a megyei jogú városok 40%-át ítélte az Állami Számvevőszék elnöke olyan
helyzetben lévőnek, hogy néhány héten belül csődbiztost kell kinevezni. Amikor a saját
helyzetünket kell értékelni, akkor ebben a koordináta rendszerben kell megtenni. Látnunk kell
azt, figyelve a törvényalkotás folyamatát, hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzete
bizonytalan. Semmi nincsen tisztázva. Sem az, hogy mi lesz a feladata az önkormányzatoknak
sem pedig, hogy milyen finanszírozást fognak kapni. Itt minden munkát a legnagyobb
gondossággal kell elvégezni, és egyetlen fillér nincs, amit feleslegesen kiadhatnánk. Nagyon
oda kell figyelnünk, hogy meg tudjuk őrizni a működőképességünket. A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztés elfogadását javasolja.
dr. Tóth László: Lényeges dolog, hogy a korábbi állapothoz képest nagy az előrelépés. Az
óvodavezető nyugdíjazásának kifizetése 2,5 millió forint volt, illetve a Magyar Aszfalttal úgy
tudtuk rendezni a pályázati összegeket, hogy az önrészt, a 4 millió forintot kifizettük. Ezek
sok forrást vontak el az önkormányzattól. Látszik, hogy a lejárt számlákra majdnem a teljes
összeg megvan a folyószámlahitelből. Ha jön egy azonnali fizetési kötelezettség például az
SKGY Kft-től, akkor azt ki kell védeni. Ha nincs további kérdés, kérem a tájékoztató
tudomásul vételét.
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2. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2006. (X. 15.) SKt. sz. rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A tervezetben azok módosítások, amiket az előterjesztés tartalmaz,
átvezetésre kerültek. A legfőbb változás a meghívó kiküldésének határideje, mely korábban 3
nap volt, most 5 napra növekedne. Növeljük-e tovább?
M. Szabó Gyula: 7 napra növeljük.
dr. Tóth László: Módosító javaslatként mondta az alpolgármester úr, hogy 7 napra növeljük
a meghívó kiküldésének határidejét. Amennyiben a jövő évi változások szükségessé teszik
rendelet - módosítással az SZMSZ bármikor módosítható. Ha nincs további kérdés, ezt a
napirendet szavazásra bocsátom a módosítással együtt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal
elfogadta az alábbi rendeletet alkotja:
(Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő –testületének 13/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2006.(X.15.) SKt. sz. rendeletének módosításáról a jegyzőkönyvhöz
csatolva.)
dr. Tóth László: Az SZMSZ mellett szükség van még egy dokumentumnak, az Alapító
Okiratnak az előterjesztés szerinti módosítására, ennek alapján a Magyar Államkincstár a
törzskönyvi nyilvántartásban át tudja vezetni a változásokat.
M. Szabó Gyula: Szerencsésnek tartanám, ha a turisztikai feladatot is felvennénk a
szakfeladatok közé.
dr. Tóth László: Azzal a kiegészítéssel javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a
szakfeladatok közé felvesszük a turisztikai feladatot is.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somoskőújfalu Község
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2.) Az intézmény székhelye:

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

4.) Az alapító szerv neve, székhelye:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
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5.) Az irányító szerv neve, székhelye:

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

2./ A Képviselő-testület az Alapító Okirat szakfeladat rendjét az alábbi szakfeladatokkal
egészíti ki:
862301-1 Fogorvosi alapellátás
841173-1 Statisztikai tevékenység
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
3./ A képviselő – testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában
a módosításokat vezesse át.
Felelős: dr. Fábián Diána jegyző
Határidő: 2011.november 20.
3.
Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Ehhez még kiküldtünk egy anyagot a teljes pénzforgalomról. Magához a
háromnegyedéves teljesítéséhez van-e még kérdése valakinek?
M. Szabó Gyula: Az lenne a kérdésem, hogy ebben a negyedévben mennyi a kiadás és
mennyi a bevétel.
Hercezgné Szadlon Nikoletta: Költségvetési bevétel 205,792 millió éves szinten. Vagy az a
kérdés, hogy mióta az új testület van mennyi?
M. Szabó Gyula: Igen ezt szeretném tudni. Nem kell nagyon részletesen.
dr. Tóth László: Magához az előterjesztéshez van-e valakinek kérdése?
Angyal László: Lenne egy kérdésem a magánszemélyek kommunális adója sorhoz. 74,4%-os
teljesítés arányban, ami szerintem 100% kell, hogy legyen. Ha megnézzük, hogy 7 millió
forintból hiányzik 25% az nem kevés pénz. Foglalkozott-e valaki azzal, hogy tulajdonképpen
az önkormányzatnál mennyi az a magánszemély, aki befizette a kiszabott adót, mennyi az, aki
be sem jelentkezett adóalanynak, mert nem töltötte ki a nyomtatványokat. Ezt
mindenféleképpen forszíroznunk kell, mert aki itt lakik, és adókötelezettsége van, az adók 5
évig behajthatóak. Meg kell nézni ki az, akik nem fizették be. Lehet olyan is, aki szociális
probléma miatt nem fizetett, de lehet olyan is, aki szándékosan nem fizetett. Ezeknél
szigorúnak kell lenni, fizetési felszólításokat kell küldeni, aki nem tanúsít pozitív hozzáállást,
az ellen a jogi lépéseket meg kell tenni. Nem szabad a 74,4%-kal megelégedni. A lakossági
nyilvántartás szerint meg kell nézni ki az, aki itt ingatlannal rendelkezik. Kérésem, hogy a
következő ülésre legyen meg egy kimutatás ezekről.
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Gordos Andrea: Ezt már kértük a múltkori testületi ülésen. Ezek titkosak.
Angyal László: A jegyző asszony, és a polgármester részére nem titkosak.
dr. Tóth László: Folyamatban van a kigyűjtésük és ebben az évben mindenki kap felszólítást.
A jövő év elején, aki nem fizeti be az adót jelzálog lesz ráterhelve az ingatlanára, mely
megtérül később az ingatlan eladása után. Többnyire olyan emberekről van szó, akiknek
nincsen olyan jövedelme, melyből le lehetne tiltani. Segélyezettektől nem lehet letiltani és
úgy gondolom, hogy 100%-os teljesítés nem lehetséges. Mindenképpen megtesszük a
szükséges intézkedéseket. A következő ülésre darabszámra ezeket kigyűjtjük.
dr. Szabó István: Csak tájékoztatni szeretném a testületet arról, hogy a Pénzügyi Bizottság
foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az ügyintézővel megbeszéltük, hogy ezeket a konkrét adatokat
kigyűjti. Utána lehet tiszta képet kapni. Helyesek az észrevételek, sok embert bosszant az,
hogy az egyik fizeti, még a másik nem fizeti az adókat. Ezt összevetjük, egyértelművé tesszük
és pontos adataink lesznek arról, hogy a falu hány százaléka fizeti.
dr. Tóth László: Van-e valakinek még észrevétele ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha
nincs más kérdés kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Áttérnénk a következő, megcserélt
napirendi pontra. Az alpolgármester Úrnak volt javaslata az 5. napirendi ponthoz, de a 4.
napirendi pont lesz a gazdasági program megvitatása.
4. Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2012-2014. évre vonatkozó
gazdasági programjának megvitatására (I. forduló)
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Az alpolgármester Úr elkészítette a korábbi választási program alapján a
gazdasági programot. Felkérem őt, ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.
M. Szabó Gyula: Irányok és arányok azt szoktuk mondani egy programra. Tulajdonképpen
egy szerkesztői munkát végeztem a Polgármester Úrnak az alakuló ülésen elhangzott
programindítójából és a közben hozzá érkezett kérésekből. Megpróbálva beledolgozni azokat
a kósza híreket, amit a rádióból, televízióból kapunk. Lényeg, hogy vitaindítónak szántam a
közmeghallgatáson. Ezt a programot eljuttatjuk minden háztartásba, hogy kikérjük a lakók
véleményét, valamint a civil szervezetek és vállalkozók javaslatait.
dr. Tóth László: Az elképzelés az volt, hogy elfogadunk egy első fordulós anyagot, melyet a
lakosság is megkap, és a következő ülésre végleges formába öntjük a véleményeztetés után. A
lakosság külön újság formájában kapja meg?
M. Szabó Gyula: Az újság része lesz.
dr. Tóth László: A vállalkozókat és a civilszervezeteket felkérjük, hogy ezzel kapcsolatban
nyilatkozzanak. Az anyag elkészült a lényeges dolgokat tartalmazza. Amikor megérkeznek
ezek az észrevételek, akkor a gazdasági programot olyan formában dolgozzuk át, ami még
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tartalmazza ezeket az adatokat. A decemberi ülésre a kibővített formájú anyag kerül.
Kérdezem van-e kérdés, javaslat?
Angyal László: Nekem a véleményem az, hogy ez az anyag így írott formájában
tulajdonképpen a településnek a gyors áttekintését, a sürgős feladatokat is tartalmazza,
mellette pedig a 2012-ben várható feladatokat. A pénz megtakarítási elképzelések, melyek
fájó pontokat is fognak érinteni - a törvényességi rendet betartva - az ivóvíz szolgáltatás, és
közkutak. Ahol a rendelet szerint meg van a vízvételi lehetőség, ahol a 150 méteres körzetben
bele férnek az emberek, csak ott tartsuk meg a közkutakat, a többit meg kell szüntetni. Ezekre
gyors programot kell keresni. Egy közkút kiváltás 600 ezer forint megtakarítást jelentene
évente. Én az anyagot áttekintettem az érzésem jó „mankó” elég sokszor kell majd forgatunk,
mert olyan dolgok vannak benne, melyeket szigorúan be is kell tartani. Javaslom, hogy
mindenféle ollózás nélkül ezt az anyagot a falu lakói kapják meg. A lényege, hogy a testület a
lakosság érdekében teszi ezeket a lépeseket.
Angyal Mária Eleonóra: Tényleg nagyon átfogó és jó ez a program. Januártól kezdődően a
feladatok mellé felelősöket kell állítani közülünk valakit és a hivatalból. Minden egyes
programhoz amennyiben a civileket is bevonjuk 3 fő fogná össze az egyes feladatokat. 1300
emberre kell ezt a programot elkészíteni.
dr. Tóth László: Az a probléma, hogy a jövő évi jogszabály - változásokat még nem látjuk.
Nem tudjuk még mihez igazítani. Lesz-e például ingatlan adó. Nehéz előre tervezni. Ezzel a
kiegészítéssel kérném elfogadni.
Dr. Szabó István: Tulajdonképpen a megfogalmazásokkal és a megközelítési móddal
kapcsolatban van észrevételem. Konkrét javaslatot szeretnék tenni majd a megfogalmazással
kapcsolatban.
dr. Tóth László: Amennyiben azzal egyetértünk, hogy ez lesz a tervezet és a végleges
formában történő előterjesztés a következő ülésen kerül sor, szavazásra teszem fel a gazdasági
program első változatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2012-2014. évre vonatkozó
Gazdasági Programjára
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012-2014.
évre szóló Gazdasági Programjának tervezetét megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal
a 2012. december 16-án esedékes rendes képviselő-testületi ülésen végleges megtárgyalásra
rendeli.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a végleges formában történő előterjesztéssel.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 16.
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5. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Magából a koncepcióból is kitűnik, hogy a leglényegesebb dolgok, amihez
igazítodnunk kellene, hogy mennyi bevételünk lesz, milyen normatívák lesznek, mi lesz a
közoktatással nem tudjuk. Akkor tudunk megfelelően tervezni, ha meglesznek a keretet adó
jogszabályok. Így csak általánosságok vannak benne, konkrétumokat nem tartalmaz. A
kiadásokból kitűnik, hogy a közoktatás normatíváját elveszik, az önkormányzattól az iskolát
visszaveszi az állam. A 2000 alatti településeknek várhatóan egyesülniük kell, de még ez is
folyamatosan változik.
dr. Szabó István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és azzal fogadja el a javaslatot, hogy
amit ma lehet látni, ebben az anyagban megfogalmazásra került olyan alapossággal, amit a
mai tudás szerint meg lehet tenni. Ennél több konkrétumot nem lehet az előterjesztéstől
megkövetelni, de az irányokat jelzi. A bizottság azt kérte az előterjesztőtől, hogy a
költségvetés kidolgozásánál a 2012. évnél azt az alapelvet mindenféleképpen
kiindulópontkánt kezelje, hogy a kiadási összeg 10%-át beruházásra kell fordítani és a
kiadásokban 10%-ot tartalékoljunk. A másik dolog, hogy a képviselői tiszteletdíjak
szerepeljenek a tervben.
M. Szabó Gyula: Nekem volt egy kiegészítésem. A júliusihoz hasonlítottam, melyben még
benne a volt a Vörösmarty út számlája, mely most nincs benne. Ahhoz képest én
pesszimistább vagyok. A másik, hogy a testületnek jobban részt kellene vállalni a
gazdálkodás tapasztalataiban. Nem arról van szó, hogy a polgármester és jegyző ne
fizethessen ki, hanem arról, hogy vonjanak be minket ezekbe a folyamatokba. Ez egy
technikai dolog. A testület tagjainak amennyiben ezekbe a dolgokba be lesznek vonva, több
ötletük, több kezdeményezésük is lesz. A többinél ugyanazt próbáltam kiegészíteni. Egy
közkonyhát hiányolunk a faluból. Most van rá pályázat, meg kell pályázni. Továbbá meg
kellene próbálni a nullás költségvetést, mely nagyon nehéz lesznek átmeneti áldozatai. Ezt
egyszer el kell kezdeni. A 200 milliós költségvetésre lehet 300 milliót tervezni, csak nem
tudjuk fizetni. Ezzel becsapjuk magunkat és az érintetteket is. Próbáltam egy rangsort
felállítani. A 4. pont. A bíróság előtt valamikor ki kell mondani, hogy a testület nem vállal
felelősséget olyan döntések miatt, mely a falunak kárt okozott, amelyet nem a közösségi
szempontok vezéreltek.
dr. Tóth László: Van itt egy-két pont, mely a gyakorlatban nem biztos, hogy kivitelezhető.
Vannak az önkormányzat életében olyan dolgok, melyért testületi ülést összehívni nem túl
szerencsés dolog. Lehet, hogy jobb lenne e-mailben egyeztetni mindenkivel, hogy kell-e ülést
tartani. Tájékoztatásként mindenkinek elküldjük, hogy ezek a kifizetések várhatóak. Akkor
jobban magáénak érzi mindenki a költségvetés megvalósítását. Jobban megérti így mindenki,
hogy mi miért van. Meg is próbáljuk ezt kivitelezni. A 3. pont a hitelfelvételre vonatkozik,
hogy ne vegyünk fel hitelt. Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb legyen az igénybevett
hitel. A konyhára, amennyiben lehet, mindenképp pályázni kell. A szociális bolt nem fogja
ütni a kazári vonalat, mert az inkább tájjellegű, helyi termékeket árusít.
M. Szabó Gyula: A lényege ennek az lenne, hogy valahol bérelnénk egy helyiséget és a
konzervgyárakkal felvennénk a kapcsolatot. Az lenne a célszerű, ha a segélyek egy részét
természetben adnánk ki.
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dr. Tóth László: A következő, hogy a költségvetésnek mindenképpen pozitívnak kell lennie.
Azt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen jogszabályi környezetben ezt hogy lehet majd
megvalósítani. A következő a vagyonleltár. Ezt mindenképp el kell készíteni a
zárszámadáshoz. A fontossági sorrend egészségügyi szociális ellátások szolgáltatása ez elég
egyértelmű. Gyermekintézmények működtetése szerepel, hogy az iskolát, óvodát át kell venni
önkormányzati irányításra. Meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek. A település
üzemeltetésnél fontos cél, hogy továbbra is biztosítva legyen a közvilágítás, ivóvíz, temető
fenntartása, köztisztaság. Közmunka program elfogadása attól függő, hogy központilag mikor
fogadják el. Polgármesteri hivatal felé van egy olyan igény, hogy próbáljuk csökkenteni a
létszámot 30%kal. Ez ellehetetlenítené a munkát, úgy látom most jelenleg a hivatal rendkívül
alacsony létszámmal működik. A jó működéshez feltétlenül szükséges a kellő létszám. 4 fő
egy 2400 fős településnél nem tudná ellátni a feladatokat. Lehet csökkenteni, de felelősen
végiggondolva nem. Rendkívül sok a túlóra. Amennyiben ez mégis megoldható lenne, akkor
megpróbálunk 1 fővel visszalépni a létszámban. A pénzügyi lehetőségeink azt mutatják, hogy
ezt keresztül kell vinni. Át kell gondolnunk a tekéző működtetését is. A kiírt pályázatra
ajánlat nem érkezett és meg kell fontolni, hogy ilyen költség mellett érdemes-e működtetni a
tekézőt, vagy van-e megoldás arra, hogy a költségeket csökkentsük. A futballcsapatnál is át
kell gondolni a kiadásokat. Van a kártérítéses eljárás károkozók ellen Salgótarján
önkormányzatával szemben. Megnézzük, hogy tudunk-e még valamilyen kártérítési
lehetőségekkel élni. Vagyonmegosztási pert folytatni, de ehhez egy ügyvédet kell keresni. A
dologi kiadások csökkentéséről beszéltünk, a tekéző bezárása is szerepel a téli hónapokra. A
gázkazánok átállítása csökkentené a kiadásokat. Ezzel az épülettel az a baj, hogy egyelőre
béreljük. A MNV Zrt-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a területből kimérik a közutat, utána
folytatódik a tulajdonba adási folyamat. Ha ez nem sikerül, akkor hosszú távú vagyonkezelési
megállapodást fogunk kötni. A földhivatalhoz benyújtásra került a megosztási vázrajz. A
behajtásról beszéltünk az adókkal kapcsolatban, ez igen fontos feladat. A jegyző a képviselők
tájékoztatására hetente készítsen kör e-mail-t. Ezt majd vele megbeszéljük. A korábbi rossz
döntésekért a felelősöket meg fogjuk állapítani. Ezeket a dolgokat a koncepcióba beépítjük.
dr. Szabó István: Azt szeretném mondani, hogy ebben a javaslatban 1-2 ponttal,
végkifejlettel egyet tudok érteni. Itt vannak felelős választott vezetők, azoknak a felelősségi
jogkörét nem kell korlátoznunk, hanem ezt a felelős magatartást kell számon kérni. Az ő
döntési kompetenciájukat nem szabad nekünk csökkenteni, de jogosan tartunk arra igényt,
hogy rendszeresebb, folyamatosabb és érdemibb tájékoztatást kapjunk a folyamatokról, a
gazdálkodásról. Ne korlátozzuk, hogy felvehetünk-e hitelt vagy nem. Itt is van egy javaslat,
mely az önkormányzatok hitelfelvételének a korlátozását, megszüntetését célozza. Arra kell
törekedni, hogy a mérleg pozitív legyen. A létszám 30%-os csökkentésével nem értek egyet.
dr. Tóth László: A korlátozással levennétek a felelősséget a vállamról, az nekem jó lenne.
Igyekszünk minden fontos döntésről és eseményről tájékoztatni a testületet.
Angyal Mária Eleonóra: A Temetkezési törvény alapján vállalom azt, hogy a temetőben
lévő költségeket áttekintem, átdolgozom.
Angyal László: Kettő darab 20 személyes urnafal van, melyet korábban megvett az
önkormányzat. Ezeket gyorsan el kellene helyezni a temetőben. Értékesíteni kellene, mert
pénz van benne. A pénzügyi bevételek miatt a meglévő anyagi eszközök racionalizálása
végett előtérbe kell helyezni.
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Gőz Gábor: Én a konyhakialakításhoz szeretnék hozzászólni. Polgármester Úrnak jeleztem
másfél hónappal ezelőtt, hogy egy szociális alapszolgáltatásos fejlesztési pályázat lesz kiírva.
Ez a pályázati kapu november 15-én nyílt meg és január 15-ig lehet beadni. 10 milliótól 100
millió forintig lehet pályázni. Az önrész 5%. Ezzel kapcsolatban kértem a kiírótól véleményt.
Két része van: az egyik szociális alapszolgáltatás, a másik a gyermekjóléti szolgáltatás. Ez
most nem járható. A szociálisnál az étkeztetést láttam. A kiíró azt mondta járható út, fel lehet
újítani a régi konyhát teljes felszereléssel és 4-5 főt alkalmazni, valamint mikrobuszra is
tudnánk pályázni.
Angyal László: Van egy régi tervdokumentáció, ezt aktualizálni kellene. A konyhát 300
adagosra bővíteni.
Gőz Gábor: A felújításnak az összege 160 ezer forint/m2, a kisbuszt 9 millió forintban
maximalizálták. 50 millió forint körüli összeget lenne célszerű pályázni.
dr. Tóth László: Ha nincs további hozzászólás az alpolgármester Úr javaslatával együtt a
következő ülésre elkészítenénk a koncepciót, ezt bocsátom most szavazásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójának előterjesztését és azt a 2012. évi
költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
dr. Tóth László 5 perc szünetet rendel el.
dr. Tóth László: Megállapítja, hogy a szünet után a testület 7 tagja jelen van.
6. Javaslat a téli hóeltakarításra vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Két helyi vállalkozótól, Molnárné Ispán Ágnestől és Nágel Istvántól kértünk
és kaptunk árajánlatot. A javaslatom, hogy az alacsonyabb árat adó Molnárné Ispán Ágnessel
kössünk szerződést. Elsődlegesen Molnárék csinálják, de abban az esetben, ha nem győzik,
besegíthetne a munkálatokba Nágel István is. Ő egyébként azt is felajánlotta, hogy van 100
tonna apró szemű szóróanyag ezt bármikor rendelkezésre bocsátja, és a közmunkások
leszórnák. A különbség a két vállalkozónál főként abból adódik, hogy Nágel Istvánnál meg
kell fizetni az ÁFA-t, valamint viszonylag új munkagépe van, Molnárék pedig egy régi
traktorral végeznék a munkát. Amennyiben nagy hó esik, hómunkásokat alkalmazunk. A
tavalyi évben 3.000 Ft-ért 8 órában dolgoztak alkalmi kiskönyvvel. Ezt a gyakorlatot fogjuk
idén is követni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata téli hóeltakarításra
vonatkozó szerződés megkötésére
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli hóeltakarításra
Molnárné Ispán Ágnessel és Nágel István somoskőújfalui vállalkozóval köt szerződést az
általuk benyújtott árajánlat alapján.
A munkák elvégzését a Polgármester elsődlegesen az alacsonyabb árajánlatot adó Molnárné
Ispán Ágnestől rendeli meg. Amennyiben ez bármilyen okból indokolt, a feladat elvégzésére
Nágel Istvánnak ad megrendelést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. november 30.

7. Javaslat a Bagmaster Kft.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: A Bagmaster Kft. az iskolában bérelt egy tantermet, azonban
forgalomcsökkenés miatt, erre már nincs szüksége. Hátul vannak kisebb raktárhelyiségek,
azokból biztosítani tudunk számukra egy irodát. Kérték, hogy a bérleti díjat ennek arányában
csökkentsük. Azt az ígéretet tettem, hogy a bérleti díjat a felére lecsökkentjük. Ehhez van-e
hozzászólás?
M. Szabó Gyula: Nekem csak elvi hozzászólásom van. Amíg nem tudjuk, hogy 1 m 2 bérbe
adandó területnek mennyi a fajlagos költsége, addig csak ideiglenesen javaslom ezeket a
szerződéseket megkötni.
Angyal László: 2 hónapos fűtési időszak alatt bőven meg lehet állapítani. Gázóra nullás
indulású volt. A fogyasztott gáz adott, az üzemórát pedig ki lehet számolni. Utána még
mindig lehet korrigálni. Javaslom ezt elfogadásra. Korrektnek tartom ezt az észrevételt.
dr. Tóth László: Tulajdonképpen, ha nem akarjuk fenntartani, bármikor fel tudjuk mondani.
Ha most leengedjük az összeget, később lehet olyan szerződést kötni, melyben felemeljük
vissza ezt a költségek miatt, ha úgy látja majd a testület, hogy indokolatlanul alacsony. Ezzel
az eredeti szöveggel a határozati javaslatot szavazásra bocsátom.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
Bagmaster Kft-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagmaster Kft-vel kötött
bérleti szerződés 1. pontjában a helyiség címét Somosi út 322-re, a 4. pontban a bérleti díj
összegét 10.000 Ft/hó-ra módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításra vonatkozó szerződés
aláírására.
Felelős: dr. Fábián Diána jegyző
Határidő: 2011. november 30.
8. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
dr. Tóth László: Egy tájékoztató jellegű napirendről van szó. A kistérség munkaszervezete
minden évben elkészíti a jegyzők segítségével a belső ellenőrzési ütemtervet, melyet a
Társulási Tanács fogad el. A jövő évre vonatkozóan Somoskőújfaluban a ellenőrzését kértük.
9. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületétől érkezett támogatási
kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Szóbeli előterjesztés, kérelem mellékelve/
dr. Tóth László: Volt egy olyan elképzelés, ami nem somosi nem támogatjuk, viszont
gondolom, hogy somosi emberek ezeken a rendezvényeken részt vesznek, részt vehetnek,
ezért 1-2 ezer forintos támogatást kellene adnunk.
M. Szabó Gyula: Jön majd ilyen megkeresés számtalan, ezt majd a Polgármester Úr
hatáskörébe kellene tenni. Ha Somoskőújfaluban vannak olyan lakók, akik csökkentlátók,
valószínűleg a szociális bizottság megtalálja annak a módját, hogy milyen formában segítsen.
Én nem javaslom ezeket a támogatásokat, ha a testületi tagok magánszemélyként kívánják
támogatni az egyesületet, tegyék meg. Most senkinek ne adjunk.
Angyal Mária Eleonóra: Van Somosról valaki, aki érintett?
dr. Tóth László: Ennek utána nézünk. Egyelőre ne foglalkozzunk ezzel a kéréssel.
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10.

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő
csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

dr. Tóth László: Bejött egy új napirendi pont, melyet a Pénzügyi Bizottság elnöke
megfontolásra kért, ezért a testületet napirendre vette. Ezt azért kérte, hogy ne maradjunk ki
olyan pályázati lehetőségből, mely feladatot a törvény előír számunkra.
dr. Szabó István: Azért is kértem, mert ha a szelektív hulladékgyűjtő egyesületbe nem
lépünk be, Somosra nézve ennek beláthatatlan következményei lesznek. Nem fogjuk tudni
elhelyezni a hulladékot.
Gőz Gábor: Én egyetértek azzal, hogy ebbe a projektbe be kell kapcsolódnunk, csak azt nem
tudom, van-e még erre lehetőségünk.
dr. Tóth László: Utána fogok nézni, hogy lehetséges-e még a csatlakozás.
M. Szabó Gyula: Azzal mindenki egyetért, hogy erre szükségünk van. Itt egy szerződés
tervezet volt előttünk, és én azért nem szavaztam meg, mert ha mi csatlakozunk, korlátlan
hitelfelvételre adunk felhatalmazást és a következő pontban biztosítjuk hozzá a fedezetet.
Ebből azt olvastam ki, hogy ha ebbe beleegyezünk, hitelképtelenné válhatunk. Ezért nem
szavaztam meg.
dr. Tóth László: Az volt még a másik nagy baj benne, hogy a bevételekről egyáltalán nem is
beszéltek.
Dr. Szabó István: Ami elénk került előterjesztés, eléggé kidolgozatlan volt, ezt nem vitatom.
Arról van szó, hogy a szelektív hulladék egy részét feldolgozzák. Ha ez 63 önkormányzatnak
megfelelő és 63 önkormányzat látja ebben a saját lehetőségét, hogy ő ebbe beleszóljon, nem
hiszem, hogy pont mi legyünk azok, akik később, mikor ez a társaság megalakul, mi szavazati
jogunknál fogva elmondhatjuk a véleményünket olyan dolgokról, mely a gazdálkodást és a
hitelfelvételt érinti. A másik, hogy a mi hozzájárulásunk nélkül a somosi vagyontárgyakra
nem lehet jelzálogot bejegyeztetni.
M. Szabó Gyula: Vegyék bele azt, hogy minden egyes konkrét esetben az önkormányzat
hozzájárulása szükséges. Javaslom, hozzuk vissza decemberben és tiszteljen meg bennünket
ennek a főszervezője, aki tud válaszolni kérdéseinkre.
dr. Tóth László: Ha azt mondják, hogy lehet csatlakozni.
Angyal László: Akkor jöjjön ide Hajdú Diána vagy Molnár Benedek a VGÜ-től és
válaszoljon a kérdéseinkre.
dr. Tóth László: A bevételekkel nem számoltak ők sem. Megkeresem Hajdú Diánát és
megkérdezem, hogy lehet-e csatlakozni. Amennyiben lehet, egy rendkívüli ülést összehívunk.
Kijön, tájékoztat bennünket és válaszol a felmerülő kérdésekre.
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11. Egyebek
Más kérdés, hozzászólás nem volt, ezért dr. Tóth László polgármester az ülést bezárja,
és zárt ülést rendel el.

dr. Tóth László
polgármester

dr. Fábián Diána .
jegyző

Angyal László
jegyzőkönyv hitelesítő

Gőz Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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