JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december
16-án 14.30 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László
Angyal Mária Eleonóra
Angyal László
dr. Szabó István
Gordos Andrea
Gőz Gábor
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Tanácskozási joggal:
dr. Fábián Diána

jegyző

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
2. Javaslat a helyi adórendeletek módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
3. Javaslat a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakról szóló 16/2006.
(XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására, valamint a 2012. évi vízterhelési díj
fogyasztókra történő áthárításának módjára
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

4. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjáról szóló
15/2006. (XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Az előterjesztés a VGÜ ajánlatának megérkezése után kerül megküldésre./

5. Javaslat a 2012. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
6. Javaslat az önkormányzat 2012-2014. évre vonatkozó Gazdasági Programjának
elfogadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
7. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
8. Javaslat a Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: dr. Fábián Diána jegyző
9. Javaslat a Salgótarján és Somoskőújfalu közötti helyi járati autóbusz-közlekedés
további biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
10. Javaslat a védőnői szerződés hatályának 2012. december 31-ig történő
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
11. Javaslat a munkavédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
12. Javaslat a Plósz Péterrel autóbusz bérbevételére kötött szerződés hatályának
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
13. Javaslat a „Szabadidő park épületének külső felújítása” című Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének Falumegújításra- és
falufejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre benyújtott nyertes pályázat
műszaki tervezőjének és beruházójának kiválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
14. Javaslat a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület által benyújtott „Palóc portékák
bolthálózat létrehozása” címmel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

(ÚMVP) LEADER tengelyére benyújtott nyertes pályázat Somoskőújfaluban
megvalósuló építési munkáira az egyesület által felvett hitel kamatának
megfizetésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
15. Javaslat a Tekepálya szilveszteri bérbeadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
16. Javaslat a Kisgömböc népi tánccsoport támogatására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

17. Javaslat a fogorvos illetményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
18. Javaslat a könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
(Az előterjesztés később kerül megküldésre)
19. Javaslat a Somoskőújfalu, Somosi út 87. számú ingatlannal kapcsolatos
döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
20. Javaslat az INCONSOL Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel való
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
21. Egyebek
Zárt ülésen:
22. Lipták Zoltán Sport Büfével és a futballcsapat edzői teendőinek ellátásával
kapcsolatos beadványának megtárgyalása
(Szóbeli előterjesztés, beadvány mellékelve)
dr. Tóth László: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a jegyző asszonyt és minden
érdeklődőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül egy fő, az alpolgármester úr
jelezte, hogy betegség miatt a mai ülésen nem tud részt venni. A képviselő-testület 6 tagja
jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Gordos Andreát
és Dr. Szabó Istvánt. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület a jegyzőkönyv
hitelesítők személyét elfogadta. A meghívóban szereplő napirendek kiegészítésre szorulnak.
A 4. napirendi ponthoz a VGÜ megküldte az előterjesztést. A tekéző szilveszteri bérbeadására
érkezett kérelem kiegészülne egy újabb, a Tornacsarnok bérbevételére vonatkozó kérelemmel.
Az árajánlatokat a sportöltöző tervezésére és megvalósítására megkértük. Zárt ülésen

tárgyaljuk az óvodában történt üggyel kapcsolatos állásfoglalás. Egyebekben tárgyalunk egy
elővásárlási jogról történő lemondás iránt benyújtott kérelmet, illetve Gordos Andrea
képviselő asszonynak lesz egy javaslata a karácsonyi csomagokkal kapcsolatosan. A 18.
napirendhez kapcsolódóan megérkeztek a könyvvizsgálóktól az ajánlatok. Az elmondottak
alapján van-e kiegészítés? Amennyiben nincs több javaslat, szavazásra bocsátom az ülés
napirendjét.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal jóváhagyta az ülés napirendjét.
1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés
óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Végigvettük, hogy mik voltak azok a határozatok, melyek végrehajtásáról
az előző ülésen döntöttünk. A téli hó eltakarítási szerződés megkötésre került. A
közmeghallgatáson a ciklusprogramot ismertettük, illetve lehetőséget adtunk a jelenlévőknek
a hozzászólásra. A Szociális Bizottság új tagja letette az esküt, a Bursa pályázattal
kapcsolatban megküldtük a testületi döntést. A megbeszéltek szerint, a várossal közösen
kértük a vagyonmegosztási per újabb fél évre történő felfüggesztését. Az SKGY Kft-nek
megküldtük a testület döntését. Az Erdei Iskola ügyében Budapesten folytattunk egyeztetést a
pályázat végrehajtásával, és az elmaradt dolgokkal kapcsolatban. A Molnár Zoltán által írt
levelet mindenki megkapta. Leírta, hogy ő továbbra is végzi a pályázatban vállalt feladatokat.
Az ezzel kapcsolatos dolgokat javaslom, hogy a következő ülésen beszéljük meg. A Sajó
Völgye Takarékszövet elnökével egyeztettünk automata kihelyezés és takarékszövetkezeti
fiók nyitás ügyében, melyet szintén a következő ülésen javaslok tárgyalni az addigra bekért,
többi pénzintézeti ajánlattal együtt. Fogorvosi ellátásra dr. Szabó Györggyel megkötöttük a
szerződést, mely december 31-ig szól. Időközben sikerült a papírokat Csomó doktortól
beszerezni, az ÁNTSZ engedélyére várunk, de remélhetőleg 2012. január 1-jén az új fogorvos
megkezdheti a rendelést. A Somosi Fogadó egy szilveszteri rendezvénnyel újra nyit, januártól
pedig étkeztetés, szállás, vendéglátás lesz, mely később várhatóan az adóbevételeinket is
érinteni fogja. A Magyar Aszfaltnak a Vörösmarty út kapcsán 1,2 millió forinttal tartozunk. A
területi igazgatóval egyeztettünk a kifizetéssel kapcsolatban, s elmondtam, hogy jelenleg ezt
az összeget nem tudjuk kifizetni. Gondolom, hogy a testület is egyetért abban, hogy a teljes
összeg elengedését kell szorgalmazni, de legalábbis hosszú távú részletfizetésben
megállapodni. Várjuk az ÖNHIKI pályázatról a hivatalos értesítést, amely remélhetőleg
jelentősen javítani fogja anyagi helyzetünket.
Dr. Szabó István: A Magyar Aszfalttal kapcsolatban annyi megjegyzésem van, hogy előbb a
kifogásaikat kell megfogalmazni feléjük, mielőtt bármilyen összeget is fizetünk.
dr. Tóth László: Angyal Lászlóval végigjárjuk a Vörösmarty utat és a kifogásainkat
megküldjük a Magyar Aszfaltnak, és kérelmet nyújtunk be azzal kapcsolatban, hogy mi
legyen ezzel az összeggel. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem a tájékoztatás
tudomásul vételét.

b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az írásos előterjesztésből kitűnik, hogy anyagi helyeztünk tekintetében
lényeges változások nem következtek be. Egyelőre az OTP még mindig zárolva tartja a
Vörösmarty útra felvett hitelnek az óvadékát. Még mindig sok az elmaradt kifizetésünk, de
bízom abban, hogy az ÖNHIKI segítségével ki tudunk lábalni ebből a helyzetből.
2. Javaslat a helyi adórendeletek módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A lakosság részéről igényként
merült fel, hogy a kommunális adó mértéke igazodjon a lakás nagyságához és a jövedelmi
viszonyokhoz. A javaslatunk, hogy 40 m2 alatt az adó mértékét csökkentsük a felére. Az
iparűzési adónál, hogy növeljük a vállalkozási kedvet célszerű lenne csökkenteni.
Mérlegelnünk kell azonban, hogy a mínusz 0,1% 400 ezer forint bevétel csökkenést jelent.
Most 1,8% nálunk az iparűzési adó, az előterjesztésben ennek 1,7%-ra történő csökkentését
javasoljuk..
Gőz Gábor: Az előterjesztést azzal egészíteném ki, hogy legyen olyan kedvezmény, hogy ha
valakinek van 3 gyereke és saját intézményünkben jár, akkor mentesüljön a kommunális adó
alól.
dr. Tóth László: Több településen úgy szokták befolyásolni az adózást, hogy gyerekenként
valamennyi négyzetméter le lehet írni a lakás méretből. A Gábor javaslatát is nagyon jónak
tartom. Tehát 3 gyermek esetében amennyiben saját óvodánkba, iskolánkba járnak, és egyik
sem 18 év feletti.
Angyal Mária Eleonóra: Azt szeretném még javasolni, hogy a 40 m2 alatt valamilyen
részletfizetési lehetőség legyen, azaz az adózó 2-3 részletben fizethesse meg a kommunális
adót.
dr. Tóth László: Jelenleg 2 részlet van, az adó fizetésének határidejét jogszabály írja elő.
Külön kérelemre, méltányosságból eddig is engedélyeztük a több részletben történő
megfizetést.
Angyal Mária Eleonóra: Akkor ezt írjuk le határozottan.
dr. Tóth László: A testület kéri azt és jegyzőkönyvben szerepelni fog, hogy részletfizetéseket
méltányosságból engedélyezzük.

Angyal László: Korábban beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha megállapítaná az
önkormányzat, kik voltak azok az adózók, akik tulajdonképpen nem tettek eleget sem
adóbevallási, sem fizetési kötelezettségüknek. Tudjuk, hogy névsor nem adható ki, de
százalékosan szeretnénk tudni.
dr. Tóth László: Mulyad Attiláné elkészítette a listákat, és a jövő héttől kezdjük kézbesíteni a
felszólításokat, hogy legkésőbb január 31-ig vallják be az adózási kötelezettségüket. Nemcsak
a 900 háztartással, hanem vannak az üdülőtelkekkel is számolni kell. Már látjuk, hogy kb. 100
fő, aki még nem küldött be bevallást, ebben már benne vannak a telkek is, ott azonban még
lesznek tisztázandó dolgok.
Angyal László: Ezzel a résszel elfogadom. A 40 m2 differenciált adózással egyetértek,
viszont azt kell, hogy mondjam, nem értek egyet az 1,8%-ról 1,7%-ra való iparűzési adó
leszállítással. Azért 400 ezer forint nem kevés pénz. A másik dolog, ha valaki Somoskőújfalut
válassza adózási szempontból és mi engedékenyek leszünk, akkor elengedjük ezeket a
törvény adta lehetőségeket. Óvatosságból maradjon az 1,8% és lehet még a későbbiekben
módosítani. Ha valaki akar, idejöhet, lehetősége van rá. Feladatainkat nézzük, melyben
részben elígérkezéseink vannak, részben kötelező feladataink. Maradjon az 1,8%.
Angyal Mária Eleonóra: Azt gondoltam, ha leengedünk, akkor engedjünk le legalább
1,5%-ra. Egy százalékot teljesen felesleges leengedni, mert aki eddig is befizette, az ezt
követően is be fogja fizetni. A vállalkozónak az érné meg, ha levinnénk 1,5%-ra, de 0,1%-kal
nem ér semmit.
Dr. Szabó István: Úgy gondolom, hogy helyi adókkal kapcsolatban akkor kell végleges
döntést hozni, amikor a költségvetést is elfogadjuk. A helyi adókról nem lehet elkülönülten
aszerint dönteni, hogy csökkentsük, de akkor hozzá kell tenni azt is, hogy a lakosság elé
kiállva feladatokat vállalunk magunkra. Azt nem lehet, hogy a helyi adóban az összes
bevételünk 10%-a nagyjából helyi bevétel. Az ígéretben, hogy legyen fejlesztés, útfelújítás
nem lehet a kettőt különválasztani. Nem lehet, hogy decemberben döntünk a helyi adókról, a
költségvetéssel kapcsolatban a pénzügyi bizonytalanság miatt pedig döntünk majd januárban.
A koncepcióban látjuk mennyi bizonytalanság van. Én azzal egyetértek, hogy a gondolkodási
irány le van vezetve az előterjesztésben. Lássák az emberek, hogy nem vagyunk vakok,
érzékeljük a szociális problémákat. Végleges döntést akkor lehet hozni, amikor a
költségvetést is világosan látjuk. Vannak itt olyan napirendi pontok, melyekben
előterjesztetted milyen intézkedések történtek, kormányintézkedések. Olyanok, hogy 2007-től
aki részesült útfelújítási programban 2012-től ezeket kizárják a pályázatból. Ezt el kell
mondani az embereknek, hogy ezért nem tudunk útra pályázni.
dr. Tóth László: A következő újságban, a lakossági tájékoztatóban benne lesz konkrétan,
hogy nem tudtunk pályázni, és hogy miért nem. Amiért ezt javasoltuk, mert ez adózási év és a
költségvetés elfogadásakor régen fog menni az adózás.

Dr. Szabó István: Az iparűzési adót nem javaslom csökkenteni. A kommunális adónál ezzel
a kezdeményezéssel, ami itt elhangzott, egyetértek.
dr. Tóth László: A kommunális adónál leírtam, hogy az idén jogerőre emelkedett az új
közigazgatási határ. Beletartozik a Kercseg- dűlő is.
Gordos Andrea: Ha valaki elad egy ingatlant, akkor ott ellenőrizzük, hogy ez az év rendezve
volt-e?
Dr. Szabó István: Az adás-vételkor nem tudod, mert minket senki nem tájékoztat. Kellene az
adózás miatt, köteles lenne tájékoztatni, bejelentkezni. A módosító javaslat Gőz Gábor
részéről érkezett a 3 gyermekesekkel kapcsolatban. A mértékénél abban maradtunk, hogy
maradjon 1,8%. Azt még meg lehet csinálni, hogy a költségvetés után lejjebb vinni, ez
kivitelezhető dolog. A Gőz Gábor módosító javaslatát bocsátom szavazásra, mely az lenne,
hogy három 0-18 éves korú gyermek után, amennyiben az összes óvodás és iskolás korú
gyermeke a helyi intézménybe jár, mentesül az adófizetés alól. Nyilván ezt lehet tovább
finomítani, tovább gondolkodni. Az volt a baj, hogy még nem alakult ki a rendszer. Kell
néhány év, hogy milyen tendenciák vannak. Egyelőre annyi látszódik, hogy 40m2 alatt a felét
kell fizetni. Nyilván ennek a felét fizeti az, akinek a jövedelme a meghatározott mértéknél
lejjebb van. Első lenne a módosító javaslat szavazásra bocsátása. Megállapítom, hogy 6 igen
szavazattal Gőz Gábor javaslatát elfogadtuk. És azzal a javaslattal kiegészítve és
megmódosítva a rendelettervezetet, hogy a helyi adónál az iparűzési adóra vonatkozó rész
marad 1,8%, csak a kommunális adóhoz nyúlunk hozzá a Gőz Gábor által javasolt
módosítással, aki ezzel egyetért szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a
rendeletet a képviselő – testület elfogadta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (XII.19.)
önkormányzati rendelete az egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Javaslat a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakról szóló 16/2006.
(XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására, valamint a 2012. évi vízterhelési díj
fogyasztókra történő áthárításának módjára
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Telefonon jelezték, hogy 2,8%-ot terveztek a vízdíj emelésnél, időközben
kiderült azonban, hogy nem lett volna szabad ilyen sokkal emelni. Az emelés mértékét lejjebb
kell vinni. Az a kérésem, hogy ha el tudjuk így fogadni az előterjesztésnek megfelelően, hogy
ha időközben mérséklődik és a lakosság számára jobb lesz, akkor azt beleépítjük a rendeletbe,
akkor azzal, az alacsonyabb összeggel fogadjuk el.

Dr. Szabó István: 694 forintra tervezik emelni, most a százalékokról ne beszéljünk. Én
elhoztam a vízszámlámat, ez 24%-os emelést jelent, nem 2,4%-ost. Ez az előterjesztés, amit
kaptunk, ez nem előterjesztés. Erre nem találok szavakat.
dr. Tóth László: Van lehetőség arra, hogy ha van kérdésünk azt feltesszük, és a következő
ülésig megválaszolják írásban.
Dr. Szabó István: Budapesten a XI. kerületben 663 Ft/m3 a vízdíj, Budapest- Cinkotán
589 Ft/m3, Hatvanban 538 Ft/m3, Salgótarjánban 1097 Ft/m3. Ráadásul itt az 1 főre jutó
jövedelmek messze alacsonyabbak, mint máshol az országban. Én ezt a tájékoztatást nem
fogadom el, felháborító.
dr. Tóth László: Azt lehet csinálni, ha felmerülnek a testület részéről kérdések, ezeket a
kérdéseket megküldjük a Vízmű Kft-nek.
Dr. Szabó István: A csatornadíj az korrekt. A vízszolgáltatás díjával nem értek egyet.
Angyal László: Én egy pár Vízmű értekezleten annak idején részt vettem. Az a meglátásom,
hogy mi nem fogjuk befolyásolni ezt az árat, ugyanis az alapvető gond abban rejlik, hogy a
regionális Vízműtől ez a 373.-Ft-os tétel, mely 4,4%-kal megemelkedik. Van egy árfelhajtás
és nagy üzemi költség megy rá a várost üzemeltető cég részéről. Nem vitatom, a Vízmű
feladata nehéz. Fel kellene használni az adottságokat, mondjuk a somosi területen lévő
vízkivételi művet is be lehetne vonni nyugodtan, komoly vízmennyiséget tudna adni. Az
üzleti tervbe mi nem fogunk tudni beleszólni, hisz a város 57%-os tulajdoni hányaddal
rendelkezik a Vízmű Kft-ben. Ha már egyszer elfogadta, mi nem tudjuk módosítani.
Javaslatom, hogy kerüljön be, hogy nemcsak a Vízműtől van lehetőség vízvásárlásra. Azokon
a területeken, ahol természet adta lehetőségek vannak, igenis be kellene venni. Ez nem
megoldás, hogy minden évben felviszik a víz árát. A Vízmű felé jelezni kell ezeket a
problémákat. Vannak olyan települések a megyében, melyek a Kft-ből kiléptek, mert úgy
ítélték meg, hogy saját maguk el tudják látni a vízfogyasztáshoz szükséges vízmennyiséget, és
nincs semmi gond ebből. Az embereknek véges a türelmük. Erre az előterjesztésre
mindenféleképpen reflektálnunk kell.
dr. Tóth László: Egy pár kérdést felteszünk, és következő ülésre visszahozzuk.
Dr. Szabó István: Azt akarom mondani, hogy itt az előterjesztésben, konkrétan idézek:
„felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átvett víz árát, ami az összes költségnek az 50%-át teszi
ki, az átvett víz árát a szaktárca rendeletben fogja meghatározni, de erre vonatkozó döntés
nem áll rendelkezésünkre.” Azt írják, hogy sajtóinformáció alapján tervezzük meg ezeket a
dolgokat. Sajtóinformáció alapján egy közüzemi szolgáltatás díját tervezni valami abszurd
dolog. A legkevesebb az, hogy a kifogásainkat, észrevételeinket jelezzük. Persze tudom, hogy
a díjakat nem mi határozzuk meg.

Angyal László: A közmű vagyont a település a mai napig nem kapta meg. Egyik azért, hogy
a gázvezetéket értékesítette Salgótarján közel 35 milliós nagyságrend volt, ami a lakossági
hozzájárulásokkal alakult ki gázhálózat. Nem kaptuk meg a vízvezeték hálózatot, nem kaptuk
meg a csatornahálózatot. Mi lett volna, ha azt a javaslatot mondtuk volna, hogy mi nem
tudjuk elfogadni a városnak a nagyvonalú döntését, mert mi úgy ítéljük meg, hogy a település
6 év óta semmilyen olyan dolgot nem kapott a közművekkel kapcsolatosan, amit már át kellett
volna adni.
dr. Tóth László: Végül az a lényeg, hogy megtehetjük azt, hogy a következő ülésen fogadjuk
el.
Angyal László: Meg kell hívni a Vízmű Kft. igazgatóját is, hogy magyarázza már meg
nekünk ezeket a leírt dolgokat.
dr. Tóth László: Angyal László javaslata, hogy hívjuk meg a Vízmű Kft. vezetőjét, Barta
Andrást, aki ismertetést nyújt ezekről a dolgokról, és akkor rátérünk a rendelet elfogadására.
Ez lenne a javaslat. Ezt szavazásra bocsátom. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület
az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
a Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának testületi ülésre történő meghívásáról

1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Barta
Andrást, a Vízmű Kft. ügyvezető igazgatóját valamely soron következő testületi ülésére
meghívja abból a célból, hogy tájékoztatást adjon az ivóvíz hatósági árával kapcsolatosan.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

4. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjáról szóló
15/2006. (XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Ebben az szerepel, hogy 4,1%-os emelést javasolnak. A mi esetünkben az
1064 Ft helyett 1109 Ft-ra emelkedne a szemétdíj havonta. Szinte a legtöbb szolgáltatást mi
vesszük igénybe a VGÜ- től. A lomtalanítás kivételével a másik három kapcsán: egyéni
számlázás, edényzet bérlet és ügyfélszolgálat minden évben felmerült, hogy igénybe vegyüke. Ebben volt olyan kezdeményezés, hogy kéthetente legyen szállítás. A másik, ha
rendelkezne mindenki saját szeméttárolóval, akkor nem kellene edényzet bérletet fizetni. Az
edényzet bérlet önmagában 119 forint, ez eléggé magas összeg. Ezzel lehetne mérsékelni.

Egyenlőre ilyen formában nem gondoltuk át mi sem. Az előző testület gondolkodott rajta,
meg is próbálta a 39 szállítást, de nem működött. Van, akinek nagyon sok szemét keletkezik,
van, akinek kevés és az a baj, hogy ezt a rendszer nem veszi figyelembe, ezért irreális a díj.
Nem rajtunk múlik a rendszer normalizálása.
Dr. Szabó István: A lakosság 60%-ának ez elfogadhatatlan.
dr. Tóth László: Olyan elképzelések voltak korábban, hogy használt kukákat kellene venni
külföldről. Az a baj, hogy a környéken szemétszállítás nincs, legközelebb Bátonyterenyén
van. Szlovákiába nem lehet szemetet szállítani. Ezek nem járható utak. Ha nincs ehhez
módosító javaslat, aki egyetért, a szemétdíj 4,1%-os emelésével 1064 Ft-ról 110 Ft-ra,
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 15/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjáról szóló 15/2006. (XII.20.) SKt.
sz. rendelet módosításáról a jegyzőkönyvhöz csatolva.
5. Javaslat a 2012. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A múltkori ülésen tárgyaltuk a 2012. évi koncepciót, illetve a gazdasági
tervet. A koncepciónál vegyük bele az egy személyes non profit kft. megalakítását, illetőleg
az iskola visszavételét, mint tervezet, ez szerepeljen benne önkormányzati kezelésben, mint
elképzelés. Akár hosszabb távra gondolok a gazdasági programban, akár rövidebb távra a
koncepcióban. Egyébként az anyag változatlan. Írásban amik benyújtásra kerültek, azzal
próbáltuk kiegészíteni, de alapvető vonalaiban változás nem következett be az anyagban.
Van-e vélemény, vagy javaslat?
Dr. Szabó István: Én ezt nagyon korrekt, jó megközelítésűnek tartom. Ezzel a mai tudással
ez az előterjesztés korrekt. Ez alapján meg kell csinálni a költségvetést.
dr. Tóth László: A Gazdasági programba ezt a Kft-t és iskola dolgot bele tehetjük hosszabb
távon.
Angyal László: A Kft azért lenne lényeges, mert a programtervezetre azt mondtunk, hogy
10% beruházást mindenféleképpen kell, hogy megvalósítsunk. Másrészt az ÁFA emelkedik
25-ről 27-re. Lesznek olyan részek, aminél szerintem a forgalmi adó visszaigénylésére
lehetőséget adnak az egyszemélyes kft-k. 200 millióból 30 milliót tételezek fel, ami ÁFA- s
lesz. Annak a 30 milliónak a 27%-os ÁFA vonzata, ami az önkormányzatnak
visszaigényelhető lenne, ha Kft-n keresztül történne az értékesítés és a számlázás. El kellene
menni olyan céghez, vagy önkormányzathoz, ahol ilyen szituáció már kialakult és érdemleges
választ is kapnánk, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Ezt úgy látom így lenne érdemes.

dr. Tóth László: A költségvetés kidolgozásánál ezt figyelembe vesszük és a februári ülésen
egy összefoglaló anyagot készítünk az egyszemélyes Kft. kérdésével kapcsolatban. Ez a
kiegészítés az egyik. A másik, ami mint vélemény merült föl: az iskola, óvoda visszavétele
önkormányzati tulajdonba, és visszaadása az államnak.
Gőz Gábor: Én arra gondoltam, hogy ezt azért nem kellene beletenni, mert nem tudjuk, hogy
ennek országos szinten mi lesz az eredménye. A 8 osztályt valamilyen szinten meg kellene
tartanunk.
Angyal Mária Eleonóra: Úgy néz ki, hogy a felső tagozatot a jelenlegi oktatási törvény
szerint el fogják venni. A másik plusz költséget jelentene.
Angyal László: Mit mond a rendelet? Van-e erre valamilyen előírás, terv?
Angyal Mária Eleonóra: Nincsen előírás.
Angyal László: Ha odaadjuk az államnak, akkor feleslegesen harcoltunk azért, hogy iskolánk
legyen. A másik, hogy vissza nem feltétlenül kellene lépni.
dr. Tóth László: Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat számára melyik kedvezőbb. Ha a
visszavétel nyomán megmarad a 8 osztály, amit nyilván nem tudunk garantálni, de ha tudjuk
akkor vissza kel venni, ha pedig nem tudjuk, akkor maradjon a jelenlegi rendszer, vagy azt
kellene átgondolni, hogy mit lehetne alapítványi formában.
Angyal Mária Eleonóra: Ha államilag vesszük át az iskolát, akkor is minden dologi kiadást
az iskolának kell állni.
dr. Tóth László: Akkor az iskola kérdése ne kerüljön így konkrétan bele, mert a programban
szerepel, hogy mi lenne a legjobb megoldás, hogy megmaradjon a 8 osztályos iskola. Akkor a
Kft. dologgal kiegészítjük, melyről külön anyag fog készülni. Van-e ehhez még egyéb
javaslat? Akkor ezzel a kiegészítéssel, amit Angyal László javasolt, és amit elmondtam,
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2012. évi koncepciójáról
1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, azt elfogadja és azt a 2012. évi
költségvetés kiindulási alapjának tekinti.

2./ A képviselő – testület megvizsgálja egy esetleges egyszemélyes Kft. alakításának
lehetőségét.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

6. Javaslat az önkormányzat 2012-2014. évre vonatkozó Gazdasági Programjának
elfogadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A Gazdasági Program lakosság elé tárása megtörtént. A közmeghallgatáson
kikértük a lakosság véleményét. Olyan nagyon komoly javaslat, módosítás nem érkezett, ami
érintené a programot, nem a koncepcióhoz érkeztek javaslatok, így alapvetően változás nem
történt.
Angyal László: Előbb mondtam, hogy a vízbázis felülvizsgálatának mindenféleképpen ebbe a
Gazdasági Programba bele kellene kerülnie. Ezen kívül még én szeretném, ha belekerülne a
tulajdonjog átvezetésének a realizálása, a földhivatali átvezetéseket illetően. Ugyanis a város
részéről az egy kényelmes helyzet, hogy egy vagyonátadási leltárt megkapott Somoskőújfalu,
de ugyanúgy megszülettek a határozatok, hogy a tulajdonjog somoskőújfalué, azonban az
ingatlan átvezetések nem történtek meg. Esetleg ha a későbbiekben a vagyonmegegyezéssel
problémánk lesz, hátrányos helyzetbe kerülünk. Én azt javaslom, ezen a testület
gondolkozzon el és meg kell ennek a lehetőségét találni.
dr. Tóth László: Az elsődlegesben az volt, hogy megvolt a határról a bíróság jogerős
döntése, de annak az átvezetése nem történt meg. Ennek az összege 2 millió forint lenne, amit
a földhivatal kért költségként. Írtunk egy levelet a minisztériumnak, hogyan lehetne ezt a
költséget csökkenteni, hiszen ez 1%-a az éves költségvetésünknek. A másik része a
vagyonátadás, nem tudtunk megegyezni a várossal. A határkijelölés is függőben van, a
vagyoni elemeket nem tudjuk átvenni addig, még meg nem egyezünk. Azt kértük, hogy fél év
szünetelés legyen, de mindenképp előre kell lépni a megegyezés kérdésében. Arról
beszéltünk, hogy megpróbálunk ügyvédet bevinni, szakmai segítséget kérni, hogy érdemes-e
folytatni a pert, vagy érdemes-e megegyezni, erről kérünk szakvéleményt. A határátvezetésnél
azért vagyunk nagy bajban, mert óriási költségekkel jár. Az a gond, hogy ami 2006.
szeptember 30-án megvolt, azt lehet megosztani, ami nem volt meg, azt nem lehet. Ezért
kérnénk szakmai segítséget ebben, megpróbálok ügyvédet keresni. A határátvezetés külön
szerepeljen benne, ezt gyorsan kellene megoldani.
Angyal Mária Eleonóra: Ebben a gazdasági programban nagyon sok minden szerepel úgy,
hogy nem is tudjuk az Ötv. hogyan fog rendelkezni. Erre vissza kellene februárban térni. Ez a
program legyen valós program a normatíváknak megfelelően.

dr. Tóth László: A gazdasági programhoz bármikor vissza lehet térni és módosítani,
egyébként nincs kötelező jellege. Amikor megtervez valaki egy 4 éves ciklusprogramot, nem
látja előre milyen változások lesznek, hiába szeretnénk valamire pályázni, ha nincs rá pályázat
a 4 év alatt. A közoktatásra, helyi adókra vissza kell térni, mindig tudjuk módosítani. A
Gazdasági Programot az Angyal László módosításával, a határ feltüntetésnek az előtérbe
helyezésével kiegészítve szavazásra teszem föl, ha egyetértünk, szavazzunk.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2012. évi koncepciójáról

1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 20122014. évre szóló Gazdasági Programját a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: azonnal
7. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A munkaterv úgy készül, hogy az előre látható dolgokat tartalmazza, de
évközben azokkal a napirendekkel, amik feltétlenül szükséges ki fogjuk egészíteni. Az
üléseknek az időpontját lehet módosítani, de előreláthatólag ezeket az üléseket terveztük.
Angyal Mária Eleonóra: A Szociális Bizottságnál köztudott, hogy minden hónap utolsó 30.
előtti napon össze kell ülni. Volt egy javaslatom, hogy ne kelljen nekünk 3 alkalommal
összeülni. Az ülések időpontja nem lehetne minden hónapban az első csütörtök? Amit a
programtervben biztosan tudunk, hogy februárban van a „Hazatérés napja”, azért ezeket meg
kell rendezni.
dr. Fábián Diána: Azért lettek ezek az ülések a hónap végére tervezve, mert figyelembe
vettük az egyes, már most látható döntési határidőket, melyek gyakran valamely hónap
végéhez kötődnek. Ezeket a központi előterjesztéseket nem küldik meg csak 1-2 héttel a
szükséges döntések meghozatala előtt, így azok a hónap eljén legritkább esetben állnak
rendelkezésünkre.
Angyal Mária Eleonóra: Akkor tárgytalan a hozzászólásom.
dr. Tóth László: Megállapítom, hogy Gőz Gábor az ülésről 15.50- kor távozott. A testület
létszáma 5 fő, a testület továbbra is határozatképes. A munkatervet bármikor tudjuk

módosítani, ha az időpontok nem megfelelőek. Persze az lenne a legjobb, ha maradnánk az
eredeti munkatervnél. Amennyiben nincs további módosító javaslat, szavazásra teszem.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

8. Javaslat a Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: dr. Fábián Diána jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az előterjesztésben benne van, hogy mik azok a dolgok, amiket még
módosítani kell. Nincs benne lényeges módosítás, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2011. (XII.16) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt Somoskőújfalu
Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának alábbi módosításáról:
a) A bevezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a alapján Somoskőújfalu Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.

b) a 8., 11., 12. pontok törlésre kerülnek

c) az Alapító okirat 10. pontjában található, 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok
törlésre kerülnek

d) a 16. pontban a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” szövegrész helyébe a
„Gazdálkodási jogkör” szövegrész lép.
2./ A képviselő – testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában
a módosításokat vezesse át.
Felelős: dr. Fábián Diána jegyző
Határidő: 2011.december 20.
9. Javaslat a Salgótarján és Somoskőújfalu közötti helyi járati autóbusz-közlekedés
további biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Ezt minden évben újra megkötjük, változás nem következett be. Annyit
tudunk róla, hogy Salgótarjánnak van még tartozása a Volán felé, de hogy ez mennyiben
érinti a költségeket százalékos arányban, esetleg kell-e fizetni pluszban, azt nem tudjuk. Helyi
járatot nem tudunk másképp működtetni csak akkor, ha szerződünk. Minden évben
beleegyezünk ebbe a javaslatba. Ha ehhez nincsen hozzáfűznivaló, kézfelnyújtással jelezze,
aki egyetért.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
a helyi járati autóbusz közlekedés biztosításáról szóló
háromoldalú megállapodásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Salgótarján és Somoskőújfalu közötti helyi járati autóbusz
közlekedés további biztosítására vonatkozó szerződést e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.
10. Javaslat a védőnői szerződés hatályának 2012. december 31-ig történő
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

dr. Tóth László: Továbbra is Farkasné Tar Krisztinát javasoljuk, akinek további 1 évre
javasoljuk a megtartását. Korábban hosszabb időre volt kötve, de az ÁNTSZ vezető védőnője
jelezte, hogy csak azért hosszabbítsuk meg 1 évre, mert hátha lesz időközben olyan fiatal
pályakezdő, aki szeretne itt kezdeni, és akkor adjunk neki lehetőséget, mivel ez csak
helyettesítéssel van jelenleg ellátva.
Gordos Andrea: Mi egy kicsit utána érdeklődtünk. Hozzám jöttek megkeresések szülők
részéről. Újszülötthöz egyszer megy ki a védőnő, utána berendeli a rendelőbe, bármilyen
időjárási viszonyok is vannak. A másik az, hogy telefonon nagyon nehéz elérni. Ha valaki
tanácsot szeretne kérni tőle, nem elérhető.
Angyal Mária Eleonóra: Az óvodába és az iskolába sem megy be, hanem berendeli a
gyerekeket. Mi vagyunk a munkáltatója?
dr. Tóth László: Mi kötünk vele szerződést, de van főállású munkahelye. Ahhoz nincs elég
gyerek, hogy főállásban lássa el a feladatokat.
Dr. Szabó István: Mivel ilyen észrevételek vannak, változtasson ezen a magatartásán.
dr. Tóth László: Határozatban az lesz, hogy jóváhagyjuk, és felkéri a testület a
polgármestert, hogy ezekről az észrevételekről tájékoztassa a jelenlegi védőnőt. Ezt a
javaslatot bocsátom szavazásra.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a védőnői szerződés meghosszabbításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Farkasné Tar Krisztinával 2006. december 11-én a védőnői feladatok
ellátására kötött szerződés hatályát 2012. december 31-ig meghosszabbítja e
határozat melléklete szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóth László polgármestert a
vonatkozó szerződések aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.

11. Javaslat a munkavédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Most jár le december 31-én az Angyal Józseffel kötött szerződés. Felmerült,
hogy ez miért van szükség ez. Korábban volt munkavédelmi ellenőrzés és mondták, hogy
ilyen létszámú közmunkásohoz alkalmazni kell munkavédelmi felelőst. Nettó 20 ezer forintos
havi díjjal foglalkoztatjuk. Amennyiben ehhez nincs hozzászólás, aki ezzel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő - testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
159/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a munkavédelmi felelősi feladatok ellátására kötött megbízási
szerződés meghosszabbításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
munkavédelemi felelősi feladatok ellátására Angyal Józseffel kötött
megbízási szerződés hatályát 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóth László polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Tóth László polgármester

12. Javaslat a Plósz Péterrel autóbusz bérbevételére kötött szerződés hatályának
meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az előterjesztésen túl még kértem Márkus Zsolttól is, hogy írja le nekünk,
hogy használja a Somos SE az autóbuszt. Azt írta, hogy 4 csapatot utaztatnak évente, plusz 6
alkalommal utazik az általános iskolai csapat. A serdülőcsapat évente 8-10 alkalommal utazik.
Vannak olyan évek, amikor sokkal magasabb költségek vannak, és vannak olyan évek is,
amikor sokkal alacsonyabbak. Jelen évben 183 ezer forintos fenntartási költség volt, és
1200 km utat tett meg a busz az önkormányzat érdekében. Csak üzemanyagot kellett fizetni, a
buszbérletért és a vezetésért nem kellett fizetni. Egy év volt, amikor 4 gumit kellett venni a
buszra, az egy kiugró év volt. Ez az összeg a biztosításból és a műszaki vizsga költségeiből áll
össze.
Angyal Mária Eleonóra: Beszéltünk a Kertbarát Körrel, ők azt mondták, hogy nekik ki
kellett fizetniük a napidíjat, amikor utaztak. A Szociális Bizottságnak az a véleménye, hogy
ezt ezekkel a feltételekkel nem tudjuk elfogadni. Vagy szándéknyilatkozatot kell kötni , és ha

ennyit kell a futballistákat szállítani, akkor azt külön egyezség szerint tegyék. De az, hogy mi
a semmiért fizetünk, annak semmi értelmét nem látjuk.
dr. Tóth László: Időközben annyit változott a helyzet, hogy vásárolt egy nagyobb, Ikarus
típusú buszt.
Angyal Mária Eleonóra: Annak még magasabbak lesznek a költségei.
Angyal László: Az a véleményem, hogy nem lenne jobb, ha az egyesülettel kötne szerződést,
mert a támogatás oldalról nézve, úgyis mindenféleképpen kell az önkormányzatnak a sportot
támogatni, akár a diáksportot veszed alapul, akár a megyei osztályú bajnokságokat.
Egyszerűbb lenne, ha az önkormányzatnak nem kellene belefolyni. A sportegyesület
elnökségnek a döntése alapján lehetne a szerződést megcsinálni, és nem kellene nekünk
operatívan ezzel ennyire foglalkozni. A Sport Egyesület támogatása, szállítása, egyéb dolgai
költségvetési tételben kell hogy szerepeljenek, mert kell, hogy készítsenek költségvetést a
2012. évre, abba bele lehetne írni, hogy a szerződött busszal a szállítás ennyi lenne, és az
önkormányzat ezt teljesíti, és nem nekünk kellene ezzel foglalkozni. Javaslom, hogy a busz
maradjon meg, mert mindenféleképpen kell.
dr. Tóth László: Akkor az egyik javaslat az lesz, hogy kösse meg a Sportegyesület a
megállapodást. A módosító javaslat, hogy az egyesület saját döntése szerint kösse meg, vagy
ne kösse meg, az önkormányzat pedig ne hosszabbítsa meg a szerződést. Aki ezzel egyetért,
hogy ne hosszabbítsuk meg, hanem az egyesület saját döntése szerint kösse meg, vagy ne.
Továbbá arról is dönthet, hogy azt a költséget, ami a közlekedés lenne, saját gépjárműhöz
felhasználják a támogatásból, és annyival növeljük meg a támogatásukat, hogy saját
gépjárművel elmenjenek a csapatok. A mi döntésünk az legyen, hogy akarjuk-e
meghosszabbítani, vagy nem. Ebben a formában ne hosszabbítsuk meg, aki ezzel egyetért
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő - testület 4 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
160/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Plósz Péterrel autóbusz bérbevételére kötött szerződés meghosszabbításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött
arról, hogy a Plósz Péterrel autóbusz bérbevételre 2007. október 26-án
kötött szerződés hatályát nem kívánja meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóth László polgármestert a döntés
közlésére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.

13. Javaslat a „Szabadidő park épületének külső felújítása” című Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének Falumegújításra- és
falufejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre benyújtott nyertes pályázat
műszaki tervezőjének és beruházójának kiválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az előterjesztés mellé még utólag kiosztásra került egy összesítő táblázat.
Annyi volt, hogy kétféle dologról van szó. Az egyik a kiviteli terv készítése, a másik lenne a
beruházó kiválasztása. Az első szerint volt 3 ajánlat bekérés a tervdokumentációhoz. Annyi
jött ki, hogy volt olyan, aki alanyi adómentes volt közöttük A mátraterenyei Kovácsné Kis
Teodórának volt a legalacsonyabb az ajánlata, plusz adómentes. A pályázat ezt tartalmazza.
Az önkormányzatnak ÁFA- t kell fizetnie, de mivel ő adómentes, akkor nem kell. A másiknál,
a kivitelezésnél az ÁFA- t nekünk kell megfizetni. Tudjuk, hogy 27% az, amit mi fizetünk. A
megnyert összeg 13 millió körüli a többi rész az önrész. Gondolkodtunk több cégben. Volt
olyan, aki már korábban végzett itt beruházást, olyan is, aki most végez beruházást, de úgy
döntöttünk, hogy ez a két cég legyen. Az egyik a Faldoktor Bt., cégvezető itt lakik
Somoskőújfaluban, a másik a salgótarjáni PREVENT Kft. Velük még nem dolgoztattunk, de
pozitívak a visszajelzések. Gondolkodtunk még a SILVER 2000. Kft-ben, de a kultúrházat
elkezdték, ami most fel van függesztve, és nem akartuk további munkákkal terhelni, elég lesz
azt időre megcsinálnia. Azt nekünk úgy kell majd megcsinálnunk, hogy március 4-re
számlának kell lenni. Viszonylag gyorsan kell kivitelezni. Gondolkodtunk a Nógrád KAS Kftben. Ott volt olyan probléma, és a testület ezt jelezte felém, hogy garanciális kifogás merült
fel az óvoda tetőcserépnél. Az összeg kb. egyforma a kettőnél, a PREVENT- nél kicsit
alacsonyabb. Majdnem belefér mindkettő a támogatási keretbe. Az összeg 13,483 millió,
ebből lejön a tervezés, tehát 12,800 millió forintnyi összeg, ami a támogatási összegben benne
van. Ebből többé-kevésbé mindkettő kijön. Az ÁFA- t nekünk kell fizetni, hogy az 25%, vagy
27% lesz azt nem tudjuk. A tervezésnél az egyik adómentes, azért tudja kevesebbért vállalni.
A másik két ajánlattevő között 400 ezer forint különbség van.
Angyal László: A műszaki ellenőr elvállalja?
dr. Tóth László: Ezt beszéltük meg vele, hogy ő elvállalná ezt a műszaki ellenőrzési részét is
külön megállapodás alapján. Betervezték a költségvetésbe a tervet, így annak lennie kell.
Nyilván jobb, ha van terv, és ellenőrizve van a megvalósítás.
Angyal László: A pályázat kiíró most nekünk fizet, az önkormányzatnak?
dr. Tóth László: Igen most nekünk fizet. Márciusig legyen első számla valamiről. A
munkákat el kell kezdeni mindenféleképpen február környékén. Viszonylag régen lett
megnyerve a pályázat és telik az idő, amiből lassan kifutunk.

Angyal László: Én azt javaslom, hogy ezeknek adjuk vissza az ajánlattételeket, és kérjük,
hogy finomítsanak rajta, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak kell 27% ÁFA- t fizetni.
Van benne tartalék, gyakorlatilag azt mondom, hogy 10%-át lehetne csökkenteni, akkor
fedezetet adna az ÁFA- hoz.
dr. Tóth László: A 10% jelentene nekünk olyan 300 ezer forintot.
Angyal László: Én 800 ezer forintra gondoltam. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeket az
alapösszegeket, ha csökkentenék a valós értékükre, akkor szerintem megúszná úgy az
önkormányzat, hogy beleférne a pályázati pénzbe az ÁFA- val együtt.
dr. Tóth László: Akkor az a lényeg, hogy a két céggel folytassunk további egyeztetést, vagy
a nyertessel folytassunk egyeztetést?
Angyal László: Aki a jobb ajánlatot adja, majd az lesz a nyertes.
dr. Tóth László: Akkor megbízza a testület a polgármestert és Angyal László képviselőt,
hogy a két pályázóval további egyeztetést folytasson.
Dr. Szabó István: És tárgyalási irányként 12 millió 700 ezer forintot határoz meg.
Angyal László: 13 millió kerek összeget kell meghatározni.
dr. Tóth László: Akkor próbáljuk mérsékelni 13 millióra. Láttam benne olyan problémát is,
hogy nincs benne, és majd meg kell csinálni.
Angyal László: Ez egy engedélyezési terv. Benne van a kockázat, mert utána meg azt
mondjuk, hogy ezt is meg kell csinálni, mert benne van a költségvetésben. Mindenféleképpen
kell kiviteli tervnek lenni, leegyeztetett szöveges dolognak.
dr. Tóth László: Az a lényeg, hogy a kiviteli tervet elkészíti a nyertes, és az alapján újra
leülünk, megpróbáljuk az összeget levinni. A feladatok, amik benne vannak, meg kell
csinálni, a többletet pedig nekünk kell fizetni. Az volt az észrevétel, hogy van olyan munka,
ami 500 ezer forint és nincs benne. Ez már szakmai észrevétele volt az egyik építésznek. Az a
lényeg, hogy akkor két dologról kell döntenünk. Az egyik a javaslat lenne, a másik a kiviteli
terv készítés. A kiviteli tervet készítessük el, ez az észrevétel. Kovácsné Kis Teodórával
terveztetjük meg, ezt bocsátom először szavazásra, utána pedig a kiviteli terv alapján bevonva
a tervezőt is Faldoktorral és a PREVENT Kft-vel egyeztetünk, és megpróbáljuk 13 millió
forint felé közelíteni a bekerülési költséget. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
161/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
az ÚMVP III. tengelyének Falumegújításra – és falufejlesztésre igénybe vehető
támogatás jogcímre benyújtott pályázat műszaki tervezőjének és beruházójának
kiválasztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÚMVP
III. tengelyének Falumegújításra – és falufejlesztésre igénybe vehető
támogatás jogcímre benyújtott pályázat műszaki tervezőjének Kovácsné Kis
Teodórát választja.
A képviselő – testület az elkészült tervek alapján ismételten egyeztetést
kezdeményez a Faldoktor Bt-vel és a PREVENT – SALGÓTARJÁN
Kft-vel a beruházás megvalósításával kapcsolatos ajánlatuk vonatkozásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóth László polgármestert a döntés
közlésére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.

14. Javaslat a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület által benyújtott „Palóc portékák
bolthálózat létrehozása” címmel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) LEADER tengelyére benyújtott nyertes pályázat Somoskőújfaluban
megvalósuló építési munkáira az egyesület által felvett hitel kamatának
megfizetésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Arról szól az egész, hogy korábban megvásárolta az önkormányzat a
Dobó I. út 8. alatti ingatlant. Az volt a tervünk, hogy tájházat, faluházat alakítunk ki benne.
Ehhez jó lehetőségnek tűnt a 36 Jó Palóc Egyesület terve, a „Palóc portékák bolthálózat
létrehozása”, melynek keretében a somosi épületet is fel tudjuk újítani. Ezt tovább kell
működtetni, és a tovább működtetés ideje alatt egy embernek munkalehetőséget is ad, illetve
megújul úgy az épület, ahogy azt mi nem tudnánk felújítani, nem tudnánk ehhez biztosítani
ezt a magas, közel 5 millió forintos felújítási költséget. Tisztáztuk közben, hogy van-e a
működtetéshez nekünk hozzájárulási kötelezettségünk. Ahhoz nincs, ők a Munkaügyi
Központtal akarnak megállapodást kötni, és onnan támogatott munkavállalóval ellátni a
boltosi teendőket. Az épület felújításhoz azt mondták, hogy azok a települések, akiknek a
projektjében beruházás is van, nem csak eszközbeszerzés, mint Somoskőújfaluban is, a
települési önkormányzatok legalább járuljanak annyival hozzá, hogy biztosítják a beruházási
összeg hitelfelvételének kamatait. A mi esetünkben a 4,8 millió forint hitelkamatait. Más

költséget nem kívánnak az önkormányzatra terhelni. A pályázatok a kamatköltséget nem
tartalmazzák, ezt Ők sem tudják beépíteni.
Angyal László: Van-e erre egyáltalán megállapodási szerződés a LEADER-rel, hogy arra a
4x4 méteres helyiségre van vonatkoztatva, vagy magára az épület felújításra is. Úgy érzem,
hogy ez a 4,8 millió forint semmit sem jelent ennek az épületnek, ha ott egy üzletet akarunk
létrehozni. Tetőcsere, nyílászárók cseréje stb. Meg kellene keresni azokat az
alapdokumentumokat. Végtelenül alacsonynak tűnik ez az összeg. Ez így elég szigorú, hogy a
kamatokat is nekünk kell fizetni. Új tetőt kell rátenni. Mennyi a tető felújítási munkája a többi
dolog.
dr. Tóth László: Ebben szerepel még az udvarnak is a rendbetétele.
Angyal László: Van még a szennyvízelvezetés is.
dr. Tóth László: Most a kérdés csak annyi, hogy akarjuk-e, hogy a 6,3 millió idejöjjön.
Angyal László: Nem ezen az összegen volt a pályázat, magasabb összegen. 8-10 millió körül
volt. Azt kell velük tisztázni, hogy értelmezik ők ezeket a dolgokat. Mit készítenek el ezért az
összegért. Ha nincs leírva, és azt mondja, hogy marad a tetőszerkezet.
dr. Tóth László: Nyilván ez a bolt nem fog nagy bevételekkel járni. A gond, hogy a miénk
nem a főúton van. A pályázat tartalmán változtatni nem tudunk. Vagy elfogadjuk, hogy ezt
megvalósítsák, vagy nem.
Dr. Szabó István: A külső, belső felújítások az épület teljes egészét érintik. Tető teljes
rekonstrukciója, az épület padlóval való ellátása, csatorna, nyílászárók cseréje az udvaron
tereprendezés, akadálymentesítés. Ez alapján tudok véleményt nyilvánítani, ami ide le van
írva. A falu arculata szempontjából végre valami, ami ezt a lerobbant részt megszépíti. Én azt
mondom, ha 6,271 millió forintos program valósul meg, amihez nekünk fizetni kell 300 ezer
forintot, támogatom.
Angyal László: 1,2 millió forintot fogunk fizetni, de még így is megéri, ha ez megvalósul,
ami itt van leírva. Én azt kérdeztem, hogy van-e érvényes szerződésünk, ami a műszaki
tartalmat egyértelműen körülírja.
dr. Tóth László: A pályázat abban a szakaszában van, hogy meg kell csinálni a projektet. Ha
nem volt módosító javaslat, és aki egyetért azzal, hogy ez megvalósuljon, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
162/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
az ÚMVP LEADER tengelyére „Palóc Portékák bolthálózat létrehozása” címmel
benyújtott nyertes pályázatához kapcsolódó hitel kamatának megfizetéséről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület által az ÚMVP LEADER
tengelyének „Palóc Portékák bolthálózat létrehozása” címmel benyújtott
nyertes projekt Somoskőújfaluban megvalósuló építési munkáira az
egyesület által felvett hitel kamatának megfizetését az önkormányzat
vállalja.
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekre vonatkozó
nyilatkozat kiadására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.
15. Javaslat Tekepálya szilveszteri bérbeadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Ez a napirendi pont kiegészült még a tornacsarnok bérbeadásával is, mely
kérelem tegnap érkezett. Az egyik kérelem a megyei rendőrkapitányság dolgozóitól, a másik a
városi rendőrkapitányságtól jött. A megyei kéri a tekepályát, ők 25 ezer forint bérleti díjat
fizetnének. A tornacsarnokot a városi rendőrkapitányság kéri, ők 20 ezer forintot adnának.
Tavaly a tornacsarnokot 10 ezer forintért adtuk bérbe. A tekéző ugyanannyi volt tavaly is.
Pluszköltség volt annak, aki a pályát működteti. A takarítást tavaly Nágel Pálné végezte, de az
idén kérte, hogy most ezt a feladatot ne neki kelljen ellátnia. A bérlőknek úgy kell visszaadni,
ahogyan átvették, ez a megállapodásban is így fog szerepelni. Az összegszerűséghez van-e
észrevétel?
Dr. Szabó István: Én 35 ezer forintért javaslom mindkettőt. Mivel óránként 5000 ezer
forintért adjuk ki, én ezt a bérleti összeget javaslom.
dr. Tóth László: Van egy javaslat, hogy mindkettőre 35 ezer forint. Ezt szavazásra bocsátom.
Külön-külön. Először a tekepályánál, aki a 35 ezer forinttal egyetért, szavazzon. 5 igen
szavazattal a testület elfogadta. Tornacsarnoknál ugyanúgy 35 ezer forint.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Tekepálya bérbeadásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a kérelmezők részére óévbúcsúztató céljára bérbeadja a Tekepályát a
hozzá tartozó helyiségekkel 35.000 Ft bérleti díj fejében.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 30.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Tornacsarnok bérbeadásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a kérelmezők részére óévbúcsúztató céljára bérbe adja a Tornacsarnokot
35.000 Ft bérleti díj fejében.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 30.

16. Javaslat a Kisgömböc népi tánccsoport támogatására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A támogatás arra terjed ki, hogy kérték azt, hogy egy magnó legyen
biztosítva a próbákhoz, a másik kérés pedig az, hogy a fellépő ruhák egy részét támogassuk.
A magnónál azt írta, hogy megveszi az önkormányzat, és addig kölcsönözzük, még kell a
csoportnak. A csoport működik, fellépnek majd a karácsonyi műsoron is. Az előterjesztésben
az is benne van, hogy hetente egy alkalommal biztosítsuk számukra a tornacsarnokot.
Természetesen biztosítsuk. 10 ezer forint lenne a magnó, és 13 ezer forint a ruha. Ehhez van-e
módosító javaslat?
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testületének
165/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
a Kisgömböc népi tánccsoport támogatásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Kisgömböc
népi tánccsoport részére a 2011/2012-es tanévben heti egy alkalommal ingyenesen biztosítja a
tornacsarnok használatát táncpróbák céljára.
A Képviselő – testület úgy határoz, hogy az önkormányzat vásárol legfeljebb 10.000 Ft
értékben egy CD-s magnót, melyet használatra ingyenesen átad a tánccsoport részére
mindaddig, amíg saját forrásból nem tudnak megfelelő eszközt vásárolni.
Az önkormányzat a 2011. évben a kérelemben szereplő fellépő ruhákat megvásárolja
13.000 Ft értékben, s azokat használatra átadja a tánccsoport részére.

Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 21.

17. Javaslat a fogorvos illetményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Végre már ide is megérkeztünk, hogy megállapítsuk a fogorvos illetményét.
Azt elmondtam, hogy minden papírja a rendelkezésünkre áll, amit be kell nyújtani az
ÁNTSZ-hez. Az engedély kiadásához még kell kinevezés, közalkalmazottként végezné a
munkát. Vele egyeztetve 350 ezer forint bruttó bért javasoltunk. Ez tűnik reálisnak, ha meg is
akarjuk tartani. A besorolás szerinti bére 200 ezer forint körüli. Hosszú távon szeretnénk
megtartani, nyilván 3 hónap próbaidővel, és az lenne a cél, hogy vállalkozásba átvegye. Az
orvosi szolgálat állami finanszírozása, ha jól működik 600-700 ezer forint körül szokott lenni.
Ebből kell fizetni az ápolónőt, eszközöket. Dr. Szabó Györggyel is beszéltem, hogyha
valamiért nem jön össze hosszú távra az együttműködés dr. Csomó Gáborral, akkor ő milyen
feltételekkel vállalná. Az ő feltétele az volt, hogy átadjuk a finanszírozást, és lakosonként,
vagyis kártyánként 3000.-forint egy évben. 1 millió forint és a részfinanszírozás. Gyuri bácsi
74 éves, a Csomó Gábor 71 éves. Örülök, hogy egyáltalán elvállalják, mert egyszerűen
nincsen fogorvos. Nyilván, ha nem lesz megfelelő a munkája, más után kell nézni. Eddig
tolódtak az ellátások, ami sürgős eset, az még ellátódik. Azt, ami felhalmozódott jobb, ha
főállású orvos látja el. Amiről nem beszéltünk, hogy Métneki doktornő eszközei vannak a
rendelőben, kb. 2 millió értékben. Vele meg kell beszélni, hogy megvegyük-e, vagy béreljük.
Az első az, hogy a fogorvos minden papírja meglegyen, és tudjon kezdeni, és később eldönti a
doktor Úr, hogy vállalkozásba kívánja-e ezt csinálni. Nekünk jobb lenne, ha vállalkozásba

csinálná.Van- e valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendhez? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testületének
166/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
Dr. Csomó Gábor fogorvos illetményének megállapításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Dr.
Csomó Gábor fogorvos közalkalmazotti illetményét munkáltatói döntés alapján havi 350.000
Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a fogorvos foglalkoztatására vonatkozó
közalkalmazotti szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. január 31.
18. Javaslat a könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: Az anyagot táblázat formájában kiküldtük. A 3 ajánlat kérése megtörtént.
Jelenleg Máté Imre látja el a feladatot 200 ezer forintért. Itt korábban jeleztük az üléseken,
hogy legyen kicsit aktívabb a könyvvizsgáló, gyakrabban jöjjön el az önkormányzathoz.
Ennek mentén kértük az ajánlatokat. Olyan ajánlat volt, hogy éves szinten 300 ezer forint
lenne az Universal Kft. Az ő munkáját ismerjük, korábban végzett nálunk munkát, jól végezte
azt, gyakran jött. Reméljük, hogy ezt tudjuk biztosítani, mert nagyon sok segítség és jó
szakmai tapasztalat kellene. Van-e ehhez kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testületének
167/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
a könyvvizsgáló megbízásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határoz, hogy az
UNIVERSAL – AUDIT Kft-t bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.

19. Javaslat a Somoskőújfalu, Somosi út 87. számú ingatlannal kapcsolatos
döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
dr. Tóth László: A Somosi út 87. szám alatti ingatlant kínálta eladásra a tulajdonos. 50 m2-es
romos házról van szó, közműellátás nincs. Irányár 600 ezer forint. A javaslat, hogy ne
vásároljuk meg. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testületének
168/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalu, Somosi út 87. szám alatti ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlatról
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Németh
Lászlóné tulajdonában lévő, 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 87. szám alatti ingatlant nem
kívánja megvásárolni.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 20.
dr. Tóth László 10 perc szünetet rendel el.
dr. Tóth László: A szünet után megállapítom, hogy a testület létszáma 1 fővel, Gőz Gáborral
kiegészült, tehát a testület továbbra is határozatképes.
20.

Javaslat az INCONSOL Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel való
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

dr. Tóth László: Az 56 ezer forintot nem kell pluszba fizetni, mert a 60 ezer forintban
minden benne van, amit Babka Péter kér.
Gőz Gábor: Én arra lennék kíváncsi, hogy ez milyen frissítésű.
dr. Tóth László: 4 éve csinálta ingyen, és elfogyott a lendülete. Eddig ingyen készítette,
sajnos mi sem küldtük az anyagokat rendszeresen. Egy teljesen új honlapot fog készíteni.
Nekünk kell majd létrehozni egy bizottságot, aki elküldi az anyagokat, ő pedig felteszi a
honlapra. A 60 ezer forintban benne van a tárhely biztosítás, és a teljes munka. 10 ezer
forintért pedig a honlap első változatát megcsinálja. 20 ezer forinttal kerülne többe évente,
mint eddig.

Gőz Gábor: Ezen a honlapon nagyon sok olyan felesleges rész van, amit törölni kellene. A
Fórumot ki kellene törölni, teljesen felesleges.
dr. Tóth László: Az volt a kérése, hogy nézzünk meg több település honlapját, és amelyik
tetszik, ránk alkalmazva csinálja meg. Amit az újsághoz csinálunk dolgokat, fel lehet tenni
ugyanúgy a honlapra fényképekkel.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testületének
169/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
az önkormányzati
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határoz, hogy 2012.
január 1-jétől határozatlan időre az önkormányzat honlapjának működtetésével az
INCONSOL Kft-t bízza meg a melléklet szerinti szerződéstervezet alapján.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 31.

21. Egyebek
21/1.
dr. Tóth László: A pályázatokkal kapcsolatban annyit, hogy az útpályázatnál ki vagyunk
zárva, pedig már jelentkezett volna olyan, aki csinálta volna az utunkat, de sajnos azt kellett
mondani, hogy most nincs rá lehetőségünk. A másiknál, a konyha pályázatnál az a helyzet,
hogy nem tudjuk 3 okból kifolyólag nem tudjuk benyújtani.
Gőz Gábor: Ennek a beruházásnak az 50%-ának szociális étkeztetésnek kell lennie. Amikor
erről beszéltünk nem tudtam, hogy hány ember van a faluban, aki ilyenben részesül. Kiderült,
hogy 20 fő. Innentől kezdve tárgytalanná vált.
dr. Tóth László: Tanulságos az, hogy most voltunk Nórával az „Idősek Karácsonyán” és
tudták, hogy ajándékozás lesz, műsor lesz. Így 16 ember volt összesen. Azt mutatja, hogy
nincs igény az étkeztetésre. Az a baj, hogy 300 fős konyhánál 150 főnek kellene szociális
étkezőnek lenni.
Angyal László: Csináljuk meg 250 főre.
dr. Tóth László: De akkor a támogatási összeg is megy le. 5 falunak kellene egy konyhát
csinálni, 5 évig kellene továbbműködtetni és 150 fős szociális étkeztetéssel. Ha nem sikerül

valami, lecsökken a támogatás, vagy visszakövetelik az egészet. Ha összeadjuk az összes
óvodást, iskolást, szociális rászorultat, akkor sincs meg a 300 fő. Úgy kell, hogy aláírással,
befizetési összeggel dokumentálni kell 5 éven keresztül. Nem igazán ránk van szabva.
Kistérségekre írták ki ezt a pályázatot.
Dr. Szabó István: Ez elvileg és gyakorlatilag is megvalósíthatatlan. Álmodozni lehet, jó
lenne, de ez nem megy.
dr. Tóth László: Az alpolgármester Úrnak ez egy nagyon fontos elképzelése volt. Nem
tudjuk megvalósítani. Megnyerni sem tudjuk.
21/2.
dr. Tóth László: Lerner Norbert az, aki szeretné bérbe venni az üvegcsarnok egy részét
cukrászda céljából. Az a véleményem, hogy ezt nem lehet itt megcsinálni. Szavazásra
bocsátom, hogy ne adjuk bérbe.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata
önkormányzati ingatlan bérbevételével kapcsolatban

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatalának előcsarnokából a 27 m2 –es területet
egyelőre nem kívánja bérbe adni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy fenti döntését a kérelmezővel közölje.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2011. december 22.
21/3.
dr. Tóth László: Büdszentiné Balázs Zsuzsanna ügye, sérült és bántalmazott gyerekeket
támogató alapítvány kuratóriumának az elnöke kéréssel fordult önkormányzatunkhoz.
Szeretnék, ha jelképes összegért biztosítanánk számukra 2400 m2-es közművesített építési
telket anyaotthon létrehozása céljára.
Angyal Mária Eleonóra: Gajdos Georgina szerepel, mint alapító, és mindössze 50.000 Ft-os
vagyonnal indították.

Gőz Gábor: Én azt javaslom, hogy beszéljünk velük, jöjjenek el, és akkor kiderül, hogy
pontosan mi is az elképzelésük. Véleményem szerint ez nem járható út.
dr. Tóth László: Amennyiben úgy gondolja a testület, a következő ülésre meghívhatjuk a
vezetőt.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata a Gina-Európa Sérült, Fogyatékos és
Bántalmazott Gyermekeket, Embereket Támogató Közhasznú Alapítvány által
benyújtott kérelemmel kapcsolatosan
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határozott, hogy
meghívja egy soron következő testületi ülésére a Gina-Európa Sérült, Fogyatékos és
Bántalmazott Gyermekeket, Embereket Támogató Közhasznú Alapítvány elnökét, hogy
tájékoztassa a Képviselő – testületet az anyaotthon megvalósításával kapcsolatos
elképzeléseikről.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. március 31.

21/4.
dr. Tóth László: Kiosztottuk az ülés elején Ferenczi Béláné kérelmét is. Annyit kért, hogy
járuljunk hozzá az adás-vételükhöz. Meg akarjuk-e venni 20 millióért az ingatlant, vagy
hozzájárulunk-e ahhoz, hogy eladja a vételi ajánlatban szereplő vevőnek. A javaslat, hogy
azzal a feltétellel járulunk hozzá, hogy az ingatlanok vonatkozásában a kommunális
adókötelezettségüknek eleget tettek. Az első bekezdés az lesz, hogy kiadjuk, következő, hogy
a kiadás előtt a polgármester, vagy a jegyző ellenőrzi, hogy be lettek-e fizetve az adók. Ezt
teszem fel szavazásra.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2011. (XII.16) önkormányzati határozata
elővásárlási jogról való lemondásról
1./ Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy
Somoskőújfalu Önkormányzata, az őt – a Salgótarján 9806. hrsz-ú, a Salgótarján 9807 hrsz-ú,
a Salgótarján 9811. hrsz-ú, valamint a Salgótarján 9812. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában –
megillető elővásárlási jogáról lemond.

2./ A lemondó nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy az 1./ pontban felsorolt ingatlanokat
terhelő kommunális adót a kérelmező 2009 – 2011. évekre megfizeti.

Felelős: dr. Tóth László
Határidő: értelemszerű

21/5.
dr. Tóth László: Gordos Andrea a Szociális Bizottság elnöke kérte, hogy a karácsonyi
csomagot vegyük meg a rászorultaknak 3.000 forint értékben.
Gordos Andrea: A bizottságnak maradt pénze, és a tagok úgy döntöttek, hogy 30 db
csomagot állítunk össze 3.000 forint értékben. Meg is van a lista.
dr. Tóth László: Aki egyetért Gordos Andrea javaslatával, hogy átcsoportosítsuk a segélyből
fennmaradó pénz, az kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2011. (XII.16) önkormányzati határozata
karácsonyi csomag vásárlásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy a szociális
támogatásra szánt keret fel nem használt részéből 30 db 3.000 Ft értékű karácsonyi csomagot
állít össze és oszt ki a rászorulók részére.
Felelős: Gordos Andrea a Szociális Bizottság elnöke
Határidő: 2011. december 31.
dr. Tóth László zárt ülést rendel el.
K. m. f.
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