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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én
1500 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László
M. Szabó Gyula
Angyal Mária Eleonóra
Angyal László
Gordos Andrea
Gőz Gábor

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
Szabó Orsolya

jegyző helyett

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 az önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
3. Javaslat a civilszervezetek 2012. évi támogatására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
4. Javaslat körzeten kívüli tanulók iskolai felvételére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
5. Javaslat iskolai eszközök beszerzésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
6. Javaslat ingatlan elővásárlási jogról történő lemondásra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
7. Egyebek
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Zárt ülés:
8. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Várossal vagyonmegosztás tárgyban
folyamatban lévő per folytatására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7
tagjából 6 tag megjelent, egy tag Dr. Szabó István jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom választani Gőz Gábort és Gordos Andreát. Aki ezzel
egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét. Napirend előtt szeretne egy lakos hozzászólni.
Mikus László: A falutakarítással lenne problémám. Az állomásra bevitték a szemetet a
kerítésen belülre a MÁV területére.
dr. Tóth László: Akkor a MÁV-ot szólítsuk fel arra, hogy szállítsa el a szemetet. Ezzel a
területtel nem rendelkezünk. Ez magántulajdon.
Mikus László: A másik problémám a turista forgalom 99%-a a vasútállomáson keresztül jön
a településre. A vasútállomás előtti sövény nincsen gondozva, vágva, eléggé gazos. Ezt le
kellene vágni, mivel nagyon csúnya.
dr. Tóth László: Amennyiben nincs hozzászólás, folytatnánk az ülést. A napirendi pontokkal
kapcsolatban időközben érkezett még egy elővásárlási kérelem, melyet a másik ilyen témájú
napirenddel meg tudjuk tárgyalni. A napokban derült ki, hogy az Alapító Okiratnál a
szakfeladat számai, címei változtak, tartalmi változás nincs. Ami még felvetődött, hogy a
COGITO-nál a következő évre való tekintettel új pedagógust szeretnének alkalmazni, és vele
kapcsolatban elmondanám, hogy mi lenne ez a kérés, illetve a fogorvossal kapcsolatban lenne
egy megtárgyalni való kérdés. Tehát új napirendként jelentkezne Antal Tibor elővásárlási
kérelme, a szakfeladatrend változás, az új pedagógus alkalmazása és a fogorvosnak a kérése,
ami javaslat lenne 15 óráról a munkaidejének a felemelésére. Ezekkel a módosításokkal
teszem fel a napirendi pontokat szavazásra. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület a
napirendi pontokat elfogadta.
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: A gyermekvédelmi beszámolót elfogadtuk. A Civil Kerekasztalnak
megérkezett az összeg felosztásáról szóló tervezete. Pályázatot benyújtottuk az útfelújító
gépekre, július végén várható a döntés. A lomtalanításnál nem ment el annyi konténerben a
szemét, mint amire gondoltunk, rendelni kellett még konténert. Utána el lett takarítva. A
telephelyről is vittünk el szemetet, még az egy konténeren felül. Nagy volt már erre a
lomtalanításra az igény, sikerül ezt teljesítenünk. A kamionparkolónál megkezdtük a
kialakítás. 1-2 hét múlva elkészül és el tudjuk indítani. Etes községet tájékoztattuk, hogy
engedélyezzük azt, hogy a jegyző asszony ott helyettesítést tudjon ellátni. Az ÖNHIKI-nél azt
mondtuk, hogy amint összegyűlnek a számlák, benyújtjuk. Kettőt tervezünk benyújtani. Az
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egyik lenne, ha megérkezik a bíróság végzése a tiszteletdíjak kifizetéséről az első kérelem,
akkor már mehet be. Ez egy rendkívüli lenne és lenne egy rendes szeptemberben, amikor az
egyéb dolgokat beadnánk. Mondanám, hogy a Sportöltözőnél mi történt. Március 14-ig kellet
benyújtani az első kérelmet. Ez benyújtásra került. Megérkezett a határozat, hogy ezt
elfogadták és napokon belül meg fog érkezni a pénz. A nyílászárók elkészültek és berakták.
Kérdésként merült fel, hogy miért júliusra készül el. A magyarázat, hogy fel van osztva az
MVH-s pénzeknél, hogy mikor lehet benyújtani kérelmet a kifizetésre. Az egyik időszak
februártól-májusig, és augusztustól-decemberig. Egy elszámolási időszakon belül csak egy
számlát lehet benyújtani. Amikor elkészültek az első munkálatokkal a kifizetési kérelem
március 14-ig be lett adva, ha ez nem történik meg, elveszett volna a 12 milliós támogatás.
Abban az elszámolási időszakban új számlát már nem lehetett benyújtani. A
hitelügyintézéshez szükséges, hogy a mai napon döntsünk melyik pénzintézetet választjuk.
Eddig a saját pénzünkből fizettük ki. Azért állunk így. A következő időszak augusztusban lesz.
Megkérdezte a kivitelező, hogy meddig szeretnénk, hogy befejezze. Én azt mondtam, hogy
július közepére. Úgy számoltuk, hogy július 15-re kifizetjük a számlát, még kell hozzá
elkészíteni a visszaigénylést. Július 31-ig ezt el tudjuk készíteni és augusztus 01-ig
benyújtjuk. Így nem áll benne a pénzünk. A másik fontos dolog, hogy az első elszámolást
helyszíni ellenőrzés nélkül lebonyolítják. A határozat itt van a 4 millió forintról és
remélhetőleg a pénz is meg fog érkezni hamarosan. Igyekeztünk úgy beosztani az időt, hogy
kevés kamatot kelljen fizetni. Ez a helyzet a kultúrháznál is. Ott sem tudnánk 40 millió
forintot kifizetni. Benyújtanánk augusztusig az első számlát 20 millióról, a másodikat pedig
csak február 1-jén. A lényeg, hogy ki van írva a közbeszerzési eljárás. Június közepére ez
lezárul. Itt is kérdés volt, hogy miért áll ez a beruházás. Lényege, hogy benyújtottuk
szeptemberben a módosítási kérelmet a 7,5 millióra, márciusban küldték meg a jóváhagyást.
Akkor döntöttünk a közbeszereztetésről, ennek a határideje 2 hónap. Most jött hiánypótlás
ezzel kapcsolatban. Ezeket megküldtük. Június közepére ennek vége lesz. Január 15-ig
kifizetjük, mely nem jelenti azt, hogy előbb nem készül el.
Angyal László: Az ÁFA törvény szerint, viszont a kivitelezőnek kötelessége, ha a munkát
befejezte 30 napon belül számlát adni.
dr. Tóth László: A lényeg, hogy egyszerre nem bírunk neki 40 milliót kifizetni. Két
részletben próbáljuk meg kifizetni. A perekkel kapcsolatban az alábbiakról tudok beszámolni:
Molnár Zoltán kezdeményezett egy pert a jogosulatlan elküldése miatt. Az volt a lényege,
hogy ő követelt kártérítésként 6 havi átlagkeresetet, kb. 3 millió forintot. Több tárgyalás volt
az ügyben. Május 15-én a per megszűnt, mivel Molnár Zoltán ezt kérte a bíróságtól, mivel
tájékoztatta a bíróság, hogy jogszerűen járt el a munkáltató. És a pert a bíróság megszüntette.
A tiszteletdíj perről még nem érkezett döntés. Ami még idetartozik. Érkezett egy megkeresés,
mely szerint jön Salgótarjánba egy arab delegáció. Azt kérik az önkormányzattól, hogyha van
olyan projekt logisztika, egészségügy, luxus beruházások az jelezzük feléjük. Hirtelenjében
idegenforgalmi projektre nincsen elképzelésünk. Salgótarjánnak van projektje, de nekünk
egyelőre nincs. A kamionparkolóra nem tudunk benevezni és kicsi az alapterülete. Itt óriási
léptékekről van szó. Időpont a megbeszélésre még nincs. A virágosítás megkezdődött, ami
számla beérkezett, már kifizettük. Elkezdtük a beszakadt átereszeket kijavítani a Kilátó úton
és a Lavotta úton. Sok jelzés volt, hogy a Köztársaság úton be van szakadva az árok, ezek
problémák kijavításra kerültek. A közmunkaprogrammal kapcsolatos információk: A tavalyi
évben, amikor kaptuk az ÖNHIKI-s támogatást, tartalmazott egy 6,7 millió forintos
támogatást is, amit a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatására adtak. Ezt
úgy kell felhasználni, hogy a hátrányos helyzettel összefüggésben közfoglalkoztatáshoz
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kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz kell felhasználni. Eddig mindenki be
lehetett hívni, de ez megváltozott. Olyan tárgyalásokban vagyunk a Munkaügyi Központtal,
hogy megemelve az önrészünket a közfoglalkoztatásban vennénk egy pár gépet, pl. motoros
fűnyírót, bontó kalapácsot, öntözéshez műanyag tartályt. Ki kell találni, hogy ezt a pénzt fel
lehessen használni. Ha ezt engedélyeznék, akkor behívnánk azokat, akik FHT támogatásban
részesülnek egy 4 órás egy havi foglalkoztatásra. És a pénz egy részét erre tudnánk fordítani,
hogy meg legyen a 30 napjuk, hogy további segélyre jogosultak legyenek. Az önkéntes
munkához regisztrálni kellene magunkat. Megjött az a pénz, amit adtak a közmunkásokra,
megint lehet 6 embert alkalmazni 5 hónapra. Így legalább már 14 embernek meg lenne a 30
napja. Ezeket ki kell dolgozni. A 6,7 millió összegből a fennmaradót el kell dönteni, hogy
mire fogjuk felhasználni. Kérdés van-e ezekhez?
M. Szabó Gyula:
dönteni.

Ha a Falunapra szeretnénk kiemelt programot csinálni most kellene

dr. Tóth László: Most olyat próbálunk meg azt Te is nézted Anitával, hogy Sport- és
Egészségnapra lehet pályázni és ennek keretében kellene megtartani. Ha már a Falunapra
kitértél, én beszéltem Szilaspogony polgármesterével, aki jelezte, hogy van nekik egy nagy
sátruk. Egy kedvezményes összegért megkapnánk. A szállítást meg tudnánk oldani, ez már
nem kerülne plusz költségbe.
Gordos Andrea: Arról viszont nem beszéltünk, hogy a Falunap szeptember 2-án lesz. A
tavalyi évben egy héttel később tartottuk.
M. Szabó Gyula: Nem lesz jó a tanévkezdés miatt.
Gordos Andrea: Amennyiben Jegesi Lászlóra számítotok, ő csak 2-án tud eljönni,8-án nem.
Azt mondta, hogy más rendezvényre kell mennie.
dr. Tóth László: A sátornál azt mondták, hogy nekik a szeptember 1. nem jó, mert akkor
rendezvényük van. Csak 8-án tudják odaadni. Múltkor 250 ezer forint volt csak a sátor. Jegesi
Lászlónak csak a színpad volt és a hangosítás.
M. Szabó Gyula: Szeptember 1. a tanévkezdés napja nem szerencsés akkor ezt megszervezni.
A fő attrakcióról kellene gondoskodni.
dr. Tóth László: Az együttesről gondoskodni kellene. 300 ezer forint körül már egy
színvonalas együttest lehetne idehozni.
M. Szabó Gyula: A HUSK pályázatról van információnk?
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dr. Tóth László: Nem támogatták. A kazári pályázatot támogatni fogják ebben a keretben, de
a miénket úgy tűnik nem. Még nincs róla hivatalos értesítés. Olyan igazolást kaptunk, hogy
tartalmi szempontból elfogadták, de tartalék listára sem került. A falunapnál tavaly is úgy
voltunk, hogy a tanévkezdés időpontjára ne essen. Vasárnap sem legyen, mivel ki kell a
területet takarítani, és hétfőn dolgozni kell mindenkinek menni, aki ebben részt vesz. Tavaly
siralmas állapot volt a végén. Jobb lesz 8-án megtartani, addig Jegesi Lászlóval fogunk
beszélni.
M. Szabó Gyula: A másik felvetésem a honlap. Szakmai szempontból ez méltatlan hozzánk.
Javaslom, hogy a II. félévben az önkormányzat kommunikációs programjait meg kellene
beszélni, ezen belül a honlap kérdését.
dr. Tóth László: Annyira nem tudunk ezzel a dologgal foglalkozni, de próbálkozunk. Babka
Péter mindig megkéri, hogy küldjük el az anyagokat. Fontos, hogy a honlapunkat nem megyei
jogú városéval hasonlítsuk össze. Egy másik községgel kell, hogy összehasonlítsuk.
M. Szabó Gyula: Még egy dolog átnéztem a választásra készült szórólapot és polgármesteri
beszédet. Olvassátok el. 1 év eltelt és nem tudjuk azt, hogy milyen vagyonnal kell
gazdálkodnia az önkormányzatnak.
dr. Tóth László: A vagyonkatasztert meg lehet tekinteni.
M. Szabó Gyula: Most jönne a kamionparkoló kérdése. Ez egy vállalkozás és nem az
önkormányzat kötelező feladata. Egy vállalkozás üzleti tervvel indul, amin bevétel és kiadás
szerepel. Itt készült-e? A speditőrök úgy szervezik a fuvarokat, hogy nekik hétvégén ne
kelljen állni, kivéve a tahográf által jelzett időszakonként. 4,5 órát mehet a kamion és 40
percet kell pihenni. A térképre ez nekik fel van osztva. Ami vonzó lehet, fürdési lehetőség,
étkezés, WC, internet csatlakozási lehetőség. Ez 0-24 órás működés lenne 4 főállású emberrel.
Ezek bére elég sok. 1800 órát kellene parkolni itt kamionoknak, hogy ez megtérüljön. Ezt
nagyon át kell gondolni.
dr. Tóth László: Ezt hivatali időben délután 5 óráig tudnánk megoldani. Arra már nem kell
költeni.
M. Szabó Gyula: Nem így működik, ott kell lenni. Ha összejön nagyon szép, de ha nem
akkor felelősséget kell vállalni, mivel közpénzből fog menni. Van EU-s adószáma az
önkormányzatnak a számlakiadás végett?
dr. Tóth László: Igen, van.
M. Szabó Gyula: Hatósági engedélyek szükségesek. Pl. ÁNTSZ engedély a fürdés miatt. Át
kell ezt gondolni. Tudjuk-e, hogy máshol az ilyen szolgáltatás mennyibe kerül?

6
dr. Tóth László: Arra számítunk, hogy egy pár kamion mindennap meg fog állni. Nyár
végéig ki fog derülni, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, legfeljebb ezt követően bérbe fogjuk
adni.
M. Szabó Gyula: Lehetne a parkolóban gyermekeknek gokart pályát építeni, étkezési
lehetőségekkel, egy kis vidámparkot létesíteni. Meg kellene még a somosi képtárat is csinálni,
mivel itt élénk a képzőművészeti élet. Ebből pénz jönne. Állandó kiállítás is lenne, lehetne
aukciót is csinálni.
dr. Tóth László: Volt nálam Torják Vilmos a „Várfesztivállal” kapcsolatban és mondta, hogy
ő is szeretne ilyen kiállítást. Mondtam neki az Erdei Iskolát, de ott nincs nagy falfelület.
Olyan kellene neki, ami állandóan nyitva van. A kultúrházban látom a lehetőséget. Ezt majd
be kell kamerázni. A kultúrháznál el kell gondolkodni, hogy ki lesz ott művelődésszervezőnek
és könyvtárosnak alkalmazva. Egy rátermett embert kell találni. A kultúrház nem ér semmit,
ha nem telik meg élettel. Nekem már van egy könyvtáros jelentkező innen a településről.
M. Szabó Gyula: Bennem az merült fel, hogy a könyvtárat lehet, hogy az iskolában kellene
hagynunk. A képtárat ott ki lehetne alakítani.
dr. Tóth László: Az iskolában egy teremben éppen, hogy elfér a könyvtár. Ehhez a
legalkalmasabb a kultúrház lenne. Ehhez van-e még hozzászólás?
Gordos Andrea: A közmunkásokra visszatérve. Most 7 munkást foglalkoztattok.
dr. Tóth László: Az egyik közmunka június 30-ig van, a másik, pedig július 1-jén indul.
Érdemes lenne a következő ülésen a konyha ügyéről beszélni. Van Somoson konyha, át
kellene gondolnunk, hogy nem lenne célszerűbb az, ha az iskola és az óvoda ellátása a
Fogadóból történne.
M. Szabó Gyula: Írni kell egy pályázatot, ha ők nyerik, akkor ők fogják biztosítani az
étkeztetést.
dr. Tóth László: Lehetőség szerint helyi vállalkozót kellene támogatni, mivel most
Mátranovákra fizetünk. A következő ülésre ezt behozzuk. 200 adagos konyha kellene.
Korábban említettem, hogy Torják Vilmos járt nálam. Mondtam neki, hogy a testület döntése
szerint 100 ezer forinttal támogatjuk a fesztivált. Neki első ötlete a festmény kiállítás volt. De
komoly kiállításhoz falfelületünk nincs.
Gordos Andrea: Ilyen magas támogatást még soha nem kapott. Nem hoz ez nekünk olyan
értéket.
dr. Tóth László: Ez el lett fogadva. Az a lényeg, hogy korábban volt 100 ezer forint. Utána
volt trükk, hogy az épületek bérleti díjában letudjuk. Ez 2010-ben volt alkalmazva. Korábban
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a 100 ezer forint átadásra került. Egyelőre semmi konkrétumot nem mondott a programmal
kapcsolatban.
Gordos Andrea: Amennyiben a 100 ezer forintot megkapja, mi nem fogunk semmit pakolni
nem mozdítjuk még a „kis ujjunkat” sem. Színvonalas műsort kell hoznia.
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Pénzügyi helyzetnél annyi volt, hogy mindenki megijesztett a mínusz 3
millió. Két dolgot kell látni. Az első, hogy a hónap utolsó napján jön a pénz. A másik, hogy a
4 millió forint a sportba lett forgatva. Ez majd most fog visszajönni. Nem olyan rossz a
helyzet. A folyószámla keretből 3 millió ment el, a munkabér keretből semmi. Ezek mindig ki
voltak merítve, most megvannak. A rossz helyzet majd a tiszteletdíjak kifizetésekor lesz. Arra
viszont benyújtunk ÖNHIKI-t. Ha két ítélet megvan, küldhetem. A hiteleket törlesztjük. Azt
beszélik a faluban, hogy minden eredmény, amit elértünk, azt a korábbi testületnek
köszönhetjük. Kultúrház, Sportöltöző. Volt az előző időszakban a Ravatalozó, Óvoda. Ezek
törlesztése most folyik. Ez nem kevés pénz egy évben. Ezek a beruházások valóban
megvalósultak, de a következő újságban ezek részletesen le lesznek írva, hogy mik lettek
kifizetve ezekből a beruházásokból és mit fizetünk most. Mi mínuszról indultunk. 10 milliótól
többet fizettünk ki, és ebben még a tiszteletdíj nincs benne. Ezt fogom leírni. Pályázati
lehetőségünk most van, ez lenne az egészség megőrzési program, július a pályázat beadásának
határideje. A doktornőnek van kész programja, ez aktualizálva lesz. Ezt be fogjuk adni.
Alpolgármester asszony csinálja a falunapot helyettesítő pályázatot, melynek keretében
sörpadokat lehetne venni. A következő az egészségház eszközei. A fogorvosi széket le kell
majd cserélni. Nagyobb pályázati lehetőségek, amikben részt tudnánk venni, nem nagyon
vannak. Az útnál nem tudunk indulni. A régi testület összes pályázatát mi fizetjük a mai napig.
A pénzügyi helyzetünk rendben van. A számlákat gyűjteni kell az ÖNHIKI-hez, hogy be
tudjuk nyújtani. A Magyar Aszfalt nem válaszolt, hogy kérik-e még a 1,2 millió forintot.
Nagyon régi számlatartozásaink nincsenek. A régi pénzügyi helyzethez képest sokkal jobban
állunk, ez köszönhető az ÖNHIKI-nek.
Angyal László: Nekem olyan kérésem lenne, hogy Niki, amit készít jelentéseket ezek a
számok így vagy igazak, vagy nem. A testületnek nem ezekre lenne szüksége, hanem egy
rendes likvidáció kellene. Kivesézek egy részt ennek az épületnek a költségét. Ráfordítottunk
tavaly 3,5 millió forintot. Nagyon magas gázszámla volt, 3,6 millió volt. Gyakorlatilag abban
kellene gondolkodunk, hogy a fűtésben egy komoly lépést tegyünk. Az egyik kazán
tönkrement, ezért ezt helyre kell hozni. Meg kellene bízni a Lichner Mérnöki Irodát, hogy
csináljanak egy kondenzációs kis fogyasztású kazánra beépítési lehetőséget. Az én
megítélésem szerint a fűtési költség csökkenni fog. Gyakorlatilag egy fűtési idényben
megtérül ez a befektetés. Négy hónapunk lenne erre.
dr. Tóth László: Laci bácsi tehát azt kéri, hogy a következő ülésre kérjünk erre ajánlatot.
M. Szabó Gyula: Lacihoz csatlakozva nem csak itt probléma ez. Tapasztaltuk az iskolánál is.
Ha már egyszer megbízunk egy szakembert, akkor a közintézményeinkben is helyzet
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felmérést kell csinálni. Lehet, hogy a megoldás itt egy központi kazán lenne, melyről az
összes intézményt el lehetne látni.
dr. Tóth László: Jövő héten jönni fog egy cég napenergia hasznosítási pályázattal
kapcsolatban, amire pályázati forrás lenne.
Angyal László: 11 év a megtérülési ideje erre vigyázni kell.
dr. Tóth László: Ők azt mondták, hogy megírják a pályázatot. Nekünk nem kell fizetni
semmit, hanem majd ha kialakul ez a dolog.
M. Szabó Gyula: Azt szerettem volna javasolni, nem testületi szinten, hanem bizottsági
szinten, hogy a gazdálkodást segítő költségelemzéseket, a jövő év előkészítésével
kapcsolatban el kellene készíteni.
Angyal László: Amit én korábban feszegettem a pénzügyi munka utókalkuláció
előkalkuláció. Tervkészítés, végrehajtás egymáshoz kapcsolódnak. A múltkor azt mondtuk,
hogy 39%-os eltérések is voltak az eredeti tervhez képest. Arra akartam felhívni a figyelmet,
hogy azt vetettem fel 4 üléssel ezelőtt, hogy meg kellene úgy erősíteni az önkormányzaton
belül ezeknek a munkáknak a dolgait, hogy gyorsabban kapjunk pontos információt a
pénzügyi dolgokról. Sokkal nehezebb visszamenőleg 4 évre adatot szolgáltatni, mint
naprakészen tartani ezeket. A kazánra visszakanyarodva kondenzációs kazánt tehetünk be,
vagy a meglévőt javítjuk ki. Vagy térjünk át más tüzelési rendszerre. Vegyes tüzelésre lenne a
legjobb átállni. Előre kell egy kicsit gondolkodni. Andrást meg lehet bízni ezzel. Azt kellene,
hogy az itt lévő vállalkozások is jussanak hozzá egy kis munkához.
dr. Tóth László: Ezzel egyetértek, de nincsenek Somoson olyan vállalkozók, akik nagy
volumenű munkálatokat tudnának vállalni. A sportnál gyorsan egy olyan vállalkozót kellett
találni, aki azonnal tudta kezdeni a munkálatokat. Ha lenne a vállalkozóknak több idejük
felkészülni, akkor lenne esélyük pályázni. Idő nem volt rá. Ha bármi lesz a későbbiekben meg
kell a vállalkozókat keresni. Erre oda kell majd figyelni. Ebben a napirendben nem kell
határozatot hozni. Térjünk rá a következő napirendre.
2. Javaslat az önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A legutóbbi ülésen tárgyaltuk ezt a kérdést. A testület azt mondta, hogy
keressük meg még a bankokat. Mindenki engedett. Most kialakult egy egyensúly, illetve egy
előny keletkezett a Sajóvölgyénél, mivel nála már korábban is díjmentesek voltak a banki
utalások. A hiteleknél kiegyenlítődtek a dolgok. Az OTP nem vállalja az ATM kitelepítését, a
Sajóvölgye vállalta. Ha összevetjük ezeket a tételeket hasonló helyzet alakult ki, némi előny a
Sajóvölgyénél keletkezett.
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Gordos Andrea: A Sajóvölgyénél benne van, hogy az ATM automatát kiemelten frekventált
helyre telepíti. Tudomásom szerint az OTP azért nem vállalta, mivel nem volt ilyen hely.
Akkor szerintem ők sem fognak találni ilyet. Akkor mérlegelni kellene, hogy itt az
önkormányzatnál kellene ezt kialakítani.
dr. Tóth László: Jeleztem nem jó ez a hely nekik. Egy ilyen kis takarékszövetkezetnek ez
nagy előrelépés, hogy kihelyezett takarékszövetkezetet létesít, ahol el tudja majd helyezni az
ATM automatát. Az volt, hogy alkudozzunk. Az OTP válasza a megadott határidőnél másfél
héttel több volt. Ennyit tudtunk most elérni. Ha nincs több kérdés, szavazásra teszem fel.
Kizáró szavazást tartanánk a kettő közül. Ki szavaz az egyikre, és ki szavaz a másikra. Aki
egyetért az OTP-vel, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 0 szavazat érkezett. Aki a
Sajóvölgyét támogatja? Megállapítom, hogy a Sajóvölgye Takarékszövetkezetet 6 igen
szavazattal támogatja a testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
számlavezető pénzintézet kiválasztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó Sajóvölgye Takarékszövetkezetet választja az önkormányzat számlavezető
pénzintézetének.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: folyamatos
3. Javaslat a civilszervezetek 2012. évi támogatására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A kérésünknek megfelelően határidőre benyújtotta Magyar István, hogy
hogyan kívánják felosztani maguk között a Civil Kerekasztalnak megítélt támogatást. Én
megnéztem, egy nagyom humánus felosztási módszert alkalmaztak. Szerintem
támogatható,én elfogadásra javaslom.
Gordos Andrea: Azt lehetne kérni, hogy szeretnénk látni mellé a számlákat.
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dr. Tóth László: Egy a lényeg azt mondtuk, hogy a civilek osszák fel egymás között, mi ezt
elfogadjuk, nem változtatunk rajta.
Angyal Mária Eleonóra: Itt van a tánctalálkozó. Annyira nem akar ebben segíteni senki,
hogy a táncszőnyeget sem hajlandóak ideadni. Milyen alapon támogatjuk akkor ezt a
szervezetet?
Gordos Andrea: A szüretre nem kaptuk meg a ruhákat, 50 ezer forintért kölcsönöztük.
Molnár Zoltán nem hajlandó velünk kommunikálni. Magyar Istvánnal beszéltem, hogy a
táncszőnyeget adják kölcsön, azt volt a válasza erre, hogy beszélhetünk róla. Nekünk ez a
jövő hétre kell, azt nem lehet csinálni, hogy így viselkedik. Itt meg szavazzam meg a
támogatást? Igazából ezek az emberek támogatva vannak.
M. Szabó Gyula: Jó lenne tudni, hogy ezek közül a szervezetek közül az elmúlt esztendőben
milyen önkormányzati feladatokat vállaltak át, és milyen pályázatokon vettek részt máshol és
mit hoztak a falunak. Így osztjuk a falu pénzét kirándulásra.
Gőz Gábor: Molnár Zoltán levelét szeretném felolvasni, melyet nekem címzett:„ Az elmúlt
időszakban az Erdei Iskola épületében fizető csoportot nem fogadtunk, a minősítéssel
kapcsolatosan még nem érkezett válasz. Kötöttünk a Madártani Egyesülettel egy bérleti
szerződést 20 Ft/hó értékben terem bérlésére. Kérlek, tájékoztasd a testületet.”
dr. Tóth László: Az idén neki nem volt csoportja az iskolában ez azt jelenti.
Gőz Gábor: Az erdei iskola minősítése országosan le van állítva, és az sem biztos, hogy ilyen
formában ez újra fog indulni.
dr. Tóth László: A Zoli programja egy gyermektábor 60 fő részvételével. A gyerekeknek egy
kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Szerintem szavazzuk meg így, ahogy van, jövőre
majd másképp csináljuk, jobban át kell majd gondolni. Június 21-ig kell jelenteni az egy év
termését, be kell majd írni milyen programok voltak. Utána jönnek majd a problémák.
Gordos Andrea: Ha ő itt bérbe adta, ott azért vannak fogyasztások. Azt nekünk kell fizetni, a
falunak? Nem lenne kötelessége, annak, aki bérbe vette, fizetni a fogyasztást, gázt, vizet?
dr. Tóth László: A szerződésnek az lényege, hogy a felmondhatóság bele van rögzítve.
Megvárjuk az első elszámolást, és lehet azt mondani, hogy a pályázat nem lett végrehajtva,
akkor lehet a szerződés felmondani.
Angyal László: Amikor lesz testületi ülésünk, úgy kell csinálni, hogy előtte a polgármester
küldje meg Zolinak, hogy adjon számot az Erdei Iskola 2011-2012. tanévnek a
végrehajtásáról, ha nem megfelelő a beszámoló, tovább nem lehet támogatni, hogy ő csinálja.
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dr. Tóth László: Azt kell vizsgálni, hogy amit ő írt pályázatában, az abban szereplő
elvárásokat teljesítette-e vagy nem.
Gordos Andrea: Volt egy olyan döntésünk is, hogy egy füzetben lesz vezetve havonta, hogy
kik tartanok ott majd rendezvényt. Az lett mondva, hogy Anikó írja a naptárba. Nem így kell,
hanem egy nyilvántartást kell erről vezetni, és ugyanígy a tekézőben is.
dr. Tóth László: Kanyarodjunk vissza a napirendhez. Az a kérdés, hogy a civileket a
benyújtott táblázat alapján támogatjuk-e? Ezt teszem fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a civilszervezetek támogatásáról
Somoskőújfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
civilszervezetek 2012. évi támogatására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján úgy
határoz, hogy a Somosi Civil Kerekasztalhoz tartozó civilszervezetek részére 420.000 Ft
támogatást nyújt, melyet az egyes szervezetek a benyújtott tervnek megfelelően kötelesek
felhasználni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti támogatási összeg kifizetésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Tóth László polgármester
4. Javaslat körzeten kívüli tanulók iskolai felvételére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: 16 gyerek van helybeli, aki jelezte, hogy be akar iratkozni. További 6 gyerek
van, aki szeretne felvételt nyerni az 1. osztályba. Az egyik része ide járt óvodába, a másik
csoport 3-4 ember, aki nem szeretné oda vinni a gyerekét, ahová körzet szerint tartoznának.
Az igazgató beszélt minden szülővel és azt javasolta, hogy vegyük fel őket, mivel 22 fős
lenne az osztály, ami a működéshez szükséges.
M. Szabó Gyula: Milyen anyagi vonatkozása van ennek?
dr. Tóth László: Van egy többlet a normatíva, de hosszú távon nem tudnám megmondani.
Többlet kiadás lehet az étkezés esetleg, de látni kell ehhez a család helyzetét.
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Angyal László: Egy fővel akarják bővíteni a tanári kart. Nem éppen ezért?
dr. Tóth László: Az 1 fő, aki van a napköziben Sipos László nem lenne teljes állásban, az új
tanárnő lenne a helyén a napköziben, és jövőre amikor bejönnének a szaktantárgyak, akkor
azokat tartja. Nem az új osztályhoz kell. Somoskői Adriennek hívják, és itt Somoson lakik.
Biológia-kémia szakos tanárnő, de elsősorban napköziben lenne. Jobb egy 22 fős létszámú
osztállyal indulni, mint 12 fős létszámúval. Ehhez van-e kérdés? Amennyiben nincs,
szavazásra teszem, hogy felvegyük-e ezt a 6 gyermeket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
körzeten kívüli tanulók felvételéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta Németh
Boglárka, Szőke Adrienn Katalin, Solymosi Zoltán Martin, Kerekes Andrea, Koltai Enikő
Gitta, Berki János Jácint körzeten kívüli gyermekeknek a Cogito ÁMK dr. Krepuska Géza
Általános Iskolába történő felvételére vonatkozó kérelmét, mely alapján egyetért azzal, hogy
fenti tanulók az intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítsenek.
A Képviselő - testület megbízza a Polgármestert, hogy fenti döntését a Cogitó ÁMK
főigazgatójával közölje.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. június 05.
dr. Tóth László: Akkor most ezután vegyük fel új napirendként Somoskői Adrienn tanárnő
ügyét.
5. Asan Adrienn felvétele a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Kérdés lenne, hogy a testület hozzájárul-e az ő alkalmazásához a
napköziben Sipos László helyett, illetve, hogy amikor szükséges lesz biológia-kémia szakos
tanárként is dolgozzon. Plusz költséggel nem jár. Sipos László helyére fog jönni. Ennek
elfogadását teszem fel szavazásra.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
pedagógus felvételéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért Asan Adrienn
pedagógusnak a 2012/13-as tanévtől a Cogitó ÁMK dr. Krepuska Géza Általános Iskolánál
történő alkalmazásával.
A Képviselő - testület megbízza a Polgármestert, hogy fenti döntését a Cogitó ÁMK
főigazgatójával közölje.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. június 05.
6. Javaslat iskolai eszközök beszerzésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Csaba jelezte nekem, hogy van egy Kft. aki használt padokat árusít. Azt
mondta, hogy jó dolog lenne. Le is írta ezt levélben. Ez nincs a költségvetésben.
Angyal Mária Eleonóra: Az iskolának van dologi kiadása. Nem lehet abból?
M. Szabó Gyula: Ezzel a kérésével miért nem akkor jött elő, amikor a költségvetést
tárgyaltuk. Ez az ember nem először csinálja ezt velünk. Tavaly augusztusban is egy listát
nyújtott be nekünk. Rá kell szoktatni, hogy előre gondolja végig. Én nem fogom megszavazni,
mert nincsen most rá pénzünk. Majd, ha megkapjuk az ÖNHIKI-t esetleg akkor.
Angyal László: Még egy javaslat lenne, hogy vállalja át a felét a Cogito, fele költségét az
önkormányzat. Nem érhet bennünket az a vád, hogy iskola ellenesek vagyunk, hanem azt
mondjuk, hogy a pénzügyi tervben nem szerepelt. Ezek egyszemélyes asztalok.
dr. Tóth László: Azt akarják, hogy a két felső osztálynak két évre meglegyen a pad. Az
eredeti előterjesztéshez lenne egy módosító javaslat, amelyik azt mondja, hogy a 300 ezernek
a felét az önkormányzat meg tudja finanszírozni a másik felét, pedig az iskola állja. Lesz
olyan pályázat, amit ők nyújtanak majd be, melyben eszközök, udvar felújítás lesz. A
módosító javaslatot teszem felszavazásra.

14

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Aki egyetért azzal, hogy a módosítással egybefoglalt határozatot fogadjuk el, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
58/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
iskolai eszközök vásárlásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta Paróczai
Csaba, a Cogito ÁMK főigazgatójának kérelmét iskolai padok és székek vásárlásáról
és úgy határozott, hogy az eredeti összeg 50%-ig, azaz 174.000 Ft+ÁFA összegben tudja
vállalni az iskolai eszközök beszerzését.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű
7. Javaslat ingatlan elővásárlási jogról történő lemondásra
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Az egyik ilyen jellegű kérés Deák Gyuláné kérelme lenne.
Angyal Mária Eleonóra: Itt arról van szó, hogy a saját családtagjaitól akarja ő megvásárolni.
Gordos Andrea: Nézzük meg, hogy az adók ki vannak-e fizetve.
dr. Tóth László: Jó akkor megkapja a papírt, amennyiben visszamenőleg ki van fizetve az
összes adó. Ezt teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület
elfogadta.

15
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Deák
Gyuláné tulajdonában lévő, 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 175. szám alatti 10031/4, 10026,
10029,10027 hrsz-ú belterületi ingatlanok elővásárlási jogáról lemond.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. június 05.
Dr. Tóth László polgármester 10 perc szünetet rendel el.
dr. Tóth László: Szünet után megállapítom, hogy a testület 5 tagja van jelen. M. Szabó Gyula
távozott. Határozatképes a testület. Van még egy ingatlan elővásárlás. Antal Tibor venné meg
a Somosi út 118. számú ingatlanhoz tartozó udvarrészt. Ez egy közös udvar. Kint lakik Antal
Tibor, középen van a megjelölt ingatlanhoz tartozó udvar, mely Kovács László tulajdona,
mely most árverezés alatt áll. A közjegyző azt mondta Antal Tibornak, hogy amennyiben az
önkormányzat erről lemond, akkor tudja megvenni. Ez nem lakott ingatlan, hanem udvar. Az
egész udvarból az ő udvarrészüket akarja kivásárolni.
Gordos Andrea: Van egy ingatlan, melynek van közös udvara, ha ő az összest meg fogja
venni neki kötelessége a bejárást biztosítani.
dr. Tóth László: Csak két családé lesz a közös udvar az övé és a nagybátyjáé. Az egész udvar
idővel az övé lesz. Aki egyetért ezzel az kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy az Antal
Béla, Antal Béláné, Markó István, Markó Istvánné, Antal Ildikó, Antal Tibor, Antal Nikoletta,
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tulajdonában lévő, Somoskőújfalu 9822. hrsz-ú – kivetett udvar – belterületi ingatlan
elővásárlási jogáról lemond.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. június 05.
8. Szakfeladatrend változás
dr. Tóth László: Annyi van, hogy az új szakfeladat szerint a meglévő számokat ki kell
cserélni. Az önkormányzat szakfeladatait az SZMSZ tartalmazza, ezt rendelettel, a hivatalét
az Alapító Okirat, melynek módosítását határozattal kell elfogadni. Először az SZMSZ
módosítást teszem fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
(Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének 7/2012.(VI.4.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az Alapító Okirat módosítását teszem fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
az Alapító Okirat módosításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő – testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított Alapító Okiratot küldje meg a
Magyar Államkincstár részére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

9. Javaslat az „Erika-Dental” Bt-vel kötött megállapodás módosításáról
dr. Tóth László: Eddig a doktornő Salgótarjánban is dolgozott ezért nem tudott itt csak 15
órát vállalni. Most Tarjánban nincs, mivel nem termelt elég pontot. Itt pedig dupla pontot
termelt. Végül a rendelési idejét levették 15 órára és ő mondta, hogy ide szeretne jönni 30
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órában. A legnagyobb költsége ennek, hogy ő Pásztóról jár be, havonta ez 90 ezer forint. 4
nap alatt rendelné le a 30 órát. Nyilván az összeg, amit fogunk fizetni felemelkedne duplájára.
Pénzben annyit jelentene, hogy asszisztensének és neki kell 350 ezer forintot fizetni és a
munkába járás 90 ezer forint. Ez járulékokkal együtt a két ember bére. Ennek elfogadását
teszem fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
62/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a „Erika-Dental” Bt-vel kötött megállapodás módosításáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az „Erika-Dental” Fogászati
Betéti Társasággal 2012. március 14-én kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
a) A Szerződés 4. pontjában foglalt rendelési időt 15 óráról 30 órára növeli
b) A Szerződés 13. pontjában a feladat ellátásáért meghatározott 150.000 Ft-os megbízási
díj helyett 350.000 Ft vállalkozói díjat állapít meg.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás fentiek szerinti
módosításával.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

10. Szomor József ingatlanával kapcsolatos felajánlás
dr. Tóth László: Seregélyesen lakik, a Dobó út 39. számú ingatlannak a tulajdonosa, ahol van
neki egy 108 m2 alapterületű lakóháza és egy 32 m2 –es művelési ágú beépítetlen terület. Ez az
ember szeretné ezt nekünk ingyenesen adományozni, mert megroggyant a háznak a fala és le
kell bontani. Vagy lebontani kell, vagy felújítani. Annyira megijedt ettől, hogy úgy döntött
onnan nem fog ő feljárni ezt felújítani. Szerény körülmények között él, ezt írja a levélben. Azt
kéri, hogy az anyagi terhektől mentesítsük őt. Kéri, hogy a bontást mi intézzük el. Nem kicsi
terület. Utánajárok, hogy milyen terhei lennének, ha nagyon nagy, akkor visszahozom ülésre.
Ha most eldöntjük és felhatalmaz a testület és úgy látjuk, hogy nagy a baj akkor a következő
ülésig felfüggesztjük a végrehajtást. 200 ezer forintra van értékelve az épület. Ez egy
vályogház. Még 3 hónap van a lebontásra. Ehhez kell még bontási engedély. Olyan költség
van most rajta, hogy a földhivatali nyilvántartás díját kell fizetni 19.800 forintot, közjegyzői
díjat és megijedt, hogy ezeket nem tudja kifizetni. Esetleg határozzunk meg egy összeghatárt,
hogy mennyit lehetne erre költeni. 100 ezer forint körül megállna, és legalább 500 ezer
forintot ér. Akkor az legyen, hogy amennyiben 100 ezer forintból megoldható akkor
végrehajtható?
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Gordos Andrea: Én hoztam a tekézővel kapcsolatban egy levelet. Szeretném, ha a tekéző
kulcsát lecserélnénk, és egy füzetet rendszeresítenénk, amiben vezetnénk, hogy kik
használják.
dr. Tóth László: Tekéző használat szabályozása. Kérem, hogy a tekézőt szabályozottá
tegyük. 15-18 bejárati kulcs forog közkézen. A zár cseréjét biztonsági zárra kellene cserélni és
a használat nyilvántartását be kellene vezetni. Ezt teszem fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
63/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a tekéző zárcseréjéről

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a
Tekéző bejáratát biztonsági zárral látja el, valamint a Tekéző használatára nyilvántartás vezet
be.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű

dr. Tóth László: Megkérném Lichner Dávidot, hogy mondjon el egy pár dolgot a
Külgazdasági Hivatal megkeresésével kapcsolatban.
Lichner Dávid: A mai napon megbízott engem szóban a Nemzeti Külgazdasági Hivatalnak a
főtanácsosa. Ez egy kihagyhatatlan lehetőség. Az utóbbi időben nagy az érdeklődés
Magyarország felé a külföldi befektetőtől. Milliárdokat lehetne idehozni. Kiemelném Katart,
mivel ők fognak idejönni szeptemberben, vagy októberben. Erre kéne valami konkrét
projektet készíteni, üzleti tervvel alátámasztva, ami kiajánlható lenne. Most itt van itt
megjelölve idegenforgalom, logisztika, egészségügy, luxus beruházások. Itt a logisztika
Somos szempontjából jó lenne. Az egészség turizmust sem hagynám ki, mivel pár évvel
ezelőtt volt egy olyan kezdeményezés, hogy a Karancs kőbánya már Somos területe. Oda
lehetne egy szanatóriumot építeni. Ilyenbe is szeretnék a pénzüket fektetni, mivel a magyar
orvosok világhírűek és ezt szeretnék kihasználni.
dr. Tóth László: Nem egy kidolgozott projekttel kellene már indulni.
Lichner Dávid: Úgy mondták, hogy sürgős lenne, de még nincs meg, mikor jönnek
konkrétan. 2-3 hónap a felkészülés erre. Felvállalnánk, hogy az üzleti tervet elkészítjük,
valamint látványtervet is kellene készíteni.
Angyal László: Az természetvédelmi terület, a Bükki Nemzeti Park területe.
dr. Tóth László: Komoly kész tervünk erre vonatkozóan nincs. Logisztikához nagy
területünk nincsen. A kamionparkolónak csak bérlői vagyunk.
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Lichner Dávid: A tőkét a katariak fogják adni. Kész projektbe fektetnek bele. Nógrád
megyében 12 projekt van eddig.
Angyal Mária Eleonóra: Én nagyon nagyra becsülöm a Te tehetségedet, de egy dolgot
tudomásul kell venni, hogy erre nekünk nincs emberünk, és miből fogunk ilyen dolgokat
neked megfizetni? Ezek milliós projektek. Én ebben a programban nem hiszek. Ez egy kis
falu, egyelőre a magunk dolgait kell rendbe rakni. Azt gondolom Somoskőújfalu ilyen nagy
volumenű dolgokra alkalmatlan. Üzleti tervet kell egy ilyenhez készíteni.
dr. Tóth László: Nem zárkózik el a testület, ha valami ötlet van, megbeszéljük. Megküldjük a
Jakab Magdolnának. Előre nem tudjuk, hogy lesz-e ebből valami. A következő ülésig az
ötleteket összeszedjük, a következő ülésre pedig behozzuk. Több milliónk erre nincs, ezt be
kell látni.
Gőz Gábornak lenne egy tájékoztatása.
Gőz Gábor: Kértem egy támogatást tavaly ősszel egy pályázatomhoz, amit én csináltam. 25
millió forintos projekt, amit elmondanék, hogy mi lesz ebben. 4 helyszínen zajlanak a
programok az egyik Somoskőújfalu. Az egyik családi akadémia, ez havi egy alkalommal
kerülne megrendezésre minden településen. 5-10 kisgyermekes családot szeretnénk bevonni.
Foglalkozás sorozat lesz, van egy megállapodásunk, hogy a foglalkozás az Erdei Iskola
épületében lesz. A résztvevőknek teljes ellátást tudnánk biztosítani. Berendeznénk egy olyan
foglalkoztatót, ahol kisgyerekeseknek lenne játszóhely. A másik családbarát szolgáltatás, mely
három részből tevődik majd össze. Ez augusztus 1-jén fog indulni.
dr. Tóth László: Melyik család fog ebbe bekerülni?
Gőz Gábor: Ezt meg fogjuk hirdetni. A vonzerő maga a program. A kirándulás korlátozott,
mivel autóbuszos.
dr. Tóth László: Van-e még valakinek hozzászólása?
Angyal László: Sajnálattal olvastam az április 17-ei jegyzőkönyvet. Én kértem akkor, hogy
kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, hogy a Somoskőújfalu Vízmű kertnek az eladása csak a falu
jóváhagyásával történhet. Ezt kérném, ha nem is pótoljuk, de korrekciót kérnék. Annál is
inkább olyat szeretnék javasolni a testületnek, hogy szó volt arról a földhivatali
tulajdonbejegyzések kerüljenek Somoskőújfalura nevesítve és mindenki megijedt a magas
költségektől. Olyat találtam ki, hogy vannak olyan létesítmények objektumok, amik még
Salgótarján nevén vannak. Kultúrház, Öregek Otthona. 65 ezer forintot jelentene a bejegyzés
változás, hogy Somoskőújfalu tulajdonában van és helyrajzilag is Somoskőújfalu. Ezeket jó
lenne, ha meglépnénk. Az iskolát nem lehet átírni, de később azt is. A nagyobb értékű
dolgoknál ezt kezdeményezzük. Én azt mondom, hogy 6.500 forint egy ingatlan átjegyzési
illeték a meghatározott épületeknél ezt meg kell csinálni. Tulajdonképpen nem találkoztam
semmilyen iratban a Vízműkert pozíciójával, hogy most ez kié. Azt is elmondanám, hogy ha a
Lovas út előtt és a vasútállomás között baleset miatt útlezárás történne, nem tudnánk a
Somoson áthaladókat elengedni. Ugyanis Forgó Úr az átjárót elkerítette. Ezt az utat
átjárhatóvá kellene tenni. Kötelessége biztosítani az átjárást. Annál is inkább, mert az
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önkormányzatnak van ott saját földterülete. A bejárásokra rá kell szánni egy-egy napot. Az
embereknek az ilyen cselekedet kárt okoz.
dr. Tóth László: Úgy néz ki, hogy mostanra a traktor készen van, ahhoz van egy tolólap, ha
rátennénk a traktorra azt az utat meg tudná csinálni, ami elkerülő út lehetne. Meg kellene
nézni, hogy az eredeti nyomvonal a kerítésen kívül van-e.
Angyal László: Kerítés mellett jött végig, és ahol most a Varga Zoltánnak és Forgónak van a
telekhatára. Egyet kérek a testülettől, azt döntsük el, hogy nekünk szükségünk van-e arra a
vízkészletre, ami ott van a kertben. A másik nem véletlen nem volt a korábbi időszakban
Salgótarján beépítési programjában. Azért nem szerepelt ez a terület, mert a vízbázisnak az a
része Varga Zoltáné. Mi arra esküdtünk fel, hogy Somoskőújfalu érdekeit képviseljük. Én
most is azt mondom, hogy 10 év múlva vízhiány lesz a településeken.
dr. Tóth László: Forgó Béla ügyét a következő testületi ülésre mindenképpen be fogjuk
hozni.
Gordos Andrea: Az állomáson a Határ Büfé melletti STOP tábla ki van fordulva, ezt meg
kellene csinálni.
dr. Tóth László: Amennyiben nincs több hozzászólás a nyilvános ülést bezárom, és zárt ülést
rendelek el.
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