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Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én
1500 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László
Angyal Mária Eleonóra
Angyal László
Gordos Andrea
Gőz Gábor
M. Szabó Gyula
dr. Szabó István

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
Szabó Kornélia

jegyző h.

Jelen vannak:
(A 2. napirendi ponthoz)
Herczegné Szadlon Nikoletta

pénzügyi főelőadó

(A 7. napirendi ponthoz)
Paróczai Csaba
Magyar István

COGITO ÁMK főigazgatója
Somosi Civil Kerekasztal vezetője

Napirend előtt:
dr. Tóth László: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van (Gőz Gábor jelezte,
hogy később érkezik), az ülés határozatképes, azt megnyitom. A soron következő jegyzőkönyv
hitelesítők dr. Szabó István és Angyal László.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, a két érintett képviselő tartózkodásával, dr. Szabó István
és Angyal László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja.
A kiküldött napirendhez képest az alábbi módosításokat javaslom:
 A 2. napirendi pont a) és a b) pontját cseréje fel a képviselő-testület. Elsőként a
rendeletmódosítás legyen elfogadva, majd a beszámoló
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 A szelektív hulladékgyűjtéshez határozathozatal szükséges, hogy az önkormányzat
biztosítja a szükséges 9.000 Ft és a 16.000 Ft-ot, ezért ezt új napirendi pontként felvételre
javaslom.
 Egyebek napirendi ponthoz:
 Az Egyebek napirendi pontban a szüreti bál megrendezésével kapcsolatban Márkus Zsolt
jelezte, hogy a tornatermet szeretné használni a rendezvény keretében.
 Az Egyebekben a munkatervvel kapcsolatban kellene egyeztetni, hogy az év vége felé a
közmeghallgatás és a képviselő-testületi ülések időpontjai mikor legyenek.
 Az iskolának használati szerződése 2012. augusztus 31-ével lejárt, ezt meg kellene
hosszabbítani.
M. Szabó Gyula: A költségvetéssel kapcsolatos napirendhez lenne kiegészítő határozati
javaslatom, de mivel fontos önkormányzati anyagi érdekeket és folyamatban lévő ügyeket érint,
ezért kérem, hogy azt zárt ülés keretében az Egyebek napirendi pont előtt tárgyalja a képviselőtestület.
(Gőz Gábor képviselő megérkezik az ülésre, a képviselő-testület
jelenlévő tagjainak száma 7 főre emelkedett)
A képviselő-testület a módosításokkal egybefoglalt napirendet 7 (hét) igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, más napirend tárgyalását nem indítványozzák.
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
dr. Tóth László:
 Az arab befektetői tanácskozáshoz az anyagot megküldtük, kikértük a korábbi termálvíz
fúrások tapasztalatait, ezt ingyenesen biztosították az önkormányzat részére.
 Felmerült a benzinkút alatt lévő tartályokkal kapcsolatban, hogy azokból esetleg a
környezetre veszélyes anyagok szivárognak a talajba. Egy szakértőt felkértünk, hogy
vizsgálja meg ezt a kérdést. A környezetvédelmi hatóság részére is jeleztük ezt a
problémát. A tartályok vizsgálata során megállapították, hogy azok nem veszélyesek a
környezetre, nem tartalmaznak mérgező anyagot. Meg kell nézni, hogy ez a terület az
önkormányzat részére valamilyen formában hasznosítható lenne-e a jövőben.
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 Az útfelújító gépekkel a hidegaszfaltozási munkák beindultak. Elkészült a Sport útról a
Köztársaság útra felvezető emelkedő, jelenleg a Kilátó úton vannak, majd a Bocskai út,
Baross Gábor út és végül a Böszörményi út kátyúzása következik. Egy kamion
hidegaszfalt kb. 500.000 Ft.
 Az ÖNHIKI pályázatot beküldtük, volt egy hiánypótlás a tiszteletdíjjal kapcsolatban.
 A 30 napos közfoglalkoztatással kapcsolatban megjött az Államkincstártól a válasz, hogy
a tavalyi támogatás terhére fel lehet használni a pénzt. A Munkaügyi Központnak viszont
az volt a véleménye, hogy mivel ők nem tudnak támogatást nyújtani, így ezt az
összegkeretet nem lehet közfoglalkoztatásra felhasználni. Erre tekintettel egy újabb
állásfoglalás kérést nyújtottunk be az Államkincstár felé.
 Szombaton volt a Feltámadási menet, sokan részt vettek a rendezvényen.
 A mai napon lett volna Magyar István kifizetetlen tiszteletdíja ügyében a tárgyalás, amely
adminisztrációs hiba miatt elmaradt.
 A Dobó úti ingatlan megvásárlásának előkészületei még folyamatban vannak.
Hozzászólások:
M. Szabó Gyula: Készült-e valamilyen kimutatás arra vonatkozóan, hogy 1 m2 terület
hidegaszfaltozás javítása mennyibe kerül a saját és mennyibe a piaci árra kivetítve?
dr. Tóth László: Meleg aszfaltnál 55.000+áfa/tonna az ár. Mi az anyagot 15.700 + áfa összegért
vásároljuk, és ehhez még hozzájön a kb. 2000 Ft-os a szállítás költség. A gépek 6.134.000 Ft-ba
kerültek, melyből nekünk csak a 134.000 Ft önerőt kellett kifizetni, a többi költséget (munkabér,
stb.) az állam viselte. Megállapítható, hogy a költségcsökkenés jelentős. Az idén 220 tonna
aszfaltot terveztünk bedolgozni, ebből eddig 50 tonna ment el. Jövőre 500 tonna bedolgozását
tervezzük.
b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Munkabér és folyószámlahitel jelenleg nincs. A lejárt határidejű tartozások
összege 3.800.000 Ft. Az önkormányzatnál a tegnapi nappal bankváltás történt: az OTP-től
átléptünk a Sajóvölgye Takarékszövetkezethez. A Sportöltöző felújításához a támogatás
megelőlegező hitelt már a Sajóvölgye Takarékszövetkezet folyósította. A Kultúrház felújításához
a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány részére szintén folyósítva lett a hitel.
dr. Szabó István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja
azzal, hogy a jövőben az aktuális pénzügyi helyzetnél a várható befolyó bevételekről is készüljön
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valamilyen kimutatás, tervezet. Összességében elmondható, hogy elég kiegyensúlyozott a
pénzügyi mérleg. Viszont az már látható, hogy az elkövetkező időszakra nagyon takarékos és
szigorú gazdálkodásra lesz szüksége az önkormányzatnak.
2. a) Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény elkészült.
Hozzászólások:
dr. Szabó István: A Pénzügyi Bizottság a két pontot együtt megtárgyalta. Az Államkincstár által
tett javaslatok alapján a költségvetésben az átvezetések megtörténtek. A költségvetés I. félévében
119.605.000 Ft kiadást és 120.642.000 Ft bevételt teljesített az önkormányzat, ennek megfelelően
1.032.000 Ft többlettel zárta az I. félévet. Folyószámlahitel és munkabérhitel állománya nincs.
Elmondható, hogy kevés olyan önkormányzat van, amely ilyen eredményeket tudna felmutatni.
Az önkormányzat hosszútávú hitelállománya: a korábbi időszakból a fejlesztési banktól
különböző pályázatok, mint pld. a tekéző önrészének fedezésére lett felvéve hitel. Az I. félévi
terv szerinti gazdálkodás azt jelenti, hogy az összes bevételi előirányzatunkat 45,78 % -ban, még
a kiadási oldalt 45,74%-ban teljesítettük hitelfelvétel nélkül. Ez kiváló teljesítmény és
elmondható, hogy a szakapparátus nagyon jó munkát végzett. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
M. Szabó Gyula: 1.032.000 Ft-al zárt az önkormányzat, de a mínusz 28 milliót ki kell hoznunk
az év végére? Miért nem módosítjuk a költségvetési rendeletet ennek függvényében? Becsapjuk
magunkat és a falut? A következő évben nullán kellene kezdenünk, a törvény ezt írja elő.
dr. Tóth László: A második félévben kerül kifizetésre az útfelújításnál 4 millió, az SKGY
késedelmi kamat 2 millió, az elmaradt tiszteletdíjak, amely 7 millió forint és a közfoglalkoztatás
5 millió forint összegben. Bízunk az ÖNHIKI pályázat sikerében.
dr. Szabó István: Nem sok olyan önkormányzat lesz, amelyik nullára tudja kihozni a
költségvetését. Az első félévi teljesítésnél nyilvánvalóan az a cél, hogy a lehető legközelebb
legyünk a nullához. Ehhez természetesen a betervezett nem kötelező feladatokat el kell hagyni.
A Pénzügyi Bizottság ülésén nagy hangsúlyt kapott, hogy a pályázati lehetőségek legteljesebb
kihasználására nagy figyelmet kell fordítani, mert az jól látszik, hogy mindazok a feladatok,
amelyek az önkormányzat előtt állnak, a pályázati pénzek jó színvonalú kihasználása nélkül
nagyon nehezen teljesíthetőek. A költségvetés év közbeni módosításával kapcsolatban az a
bizottságnak az a javaslata, hogy amíg a betervezett tartalékok fedezik a kiadásokat, addig a
havonkénti módosításra nincs szükség.
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M. Szabó Gyula: Ha ezt engedi az Államháztartási törvény.
dr. Tóth László: A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel
a költségvetési rendelet elfogadását
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotja:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2006. (X. 15.) SKt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Az új alpolgármester megválasztása következtében a Szociális Bizottságnál két
külső és két belső tag maradt. Ebben a bizottságban a képviselők számát egy fővel meg kell
emelni, hogy a képviselő tagok száma több legyen, mint a külső tagok száma. A változások az
SZMSZ-ben átvezetésre kerültek.
Hozzászólások:
M. Szabó Gyula: Javaslom, hogy a bizottságoknál az ellátandó feladatok részletesen fel
legyenek tüntetve, hogy a bizottsági munka felelősségét, tervszerűségét erősítsük.
dr. Tóth László: A következő ülésre a bizottságok feladatait átnézzük, és felkérem a Szociális
Bizottság elnökét, hogy vizsgálják meg, mely képviselő taggal tudnák a bizottság létszámát
kibővíteni. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a
rendelet elfogadását
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotja:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2006. (X. 15.) SKt. sz. rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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4. Javaslat az állattartásról szóló 7/2007. (II. 15.) Skt. számú rendelet hatályon kívül
helyezésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A jogalkotás állami szintre került, a kedvtelésből tartott állatokra az
önkormányzat nem tud a továbbiakban rendeletet hozni. A rendelet hatályon kívül helyezése
szükséges. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a
rendelet elfogadását
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotja:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 7/2007. (II.15.) Skt. számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5. Javaslat jegyzői pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A jegyző 2013. január 1-től szülési szabadságra megy, ezért szükséges a
pályázat kiírása.
Hozzászólások:
M. Szabó Gyula: Törvény írja elő a pályázat kiírását, de attól, hogy kiírjuk, még nem vagyunk
kötelesek fel is venni jegyzőt. Nem tudni, hogy a járások kialakításával milyen feladatok
maradnak. Lehet, célszerűbb lenne, ha egy másik településsel közösen alkalmaznánk jegyzőt.
dr. Tóth László: Arra is van lehetőség, hogy egy másik település jegyzőjét megbízzuk egy
átmeneti időre a jegyző feladatok ellátásával. Meg kell várni, hogy lesz-e alkalmas pályázó, és
utána lehet gondolkodni megbízásban. Előreláthatólag a pályázatnak lesz egy hónap átfutási
ideje. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
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Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2012. (IX. 27.) önkormányzata határozata
jegyzői pályázat kiírásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői állás
betöltésére a melléklet szerinti pályázatot írja ki. A pályázatot a Nemzeti
Közigazgatási Intézet honlapján, valamint Somoskőújfalu Község
Önkormányzatának hivatalos honlapján kívánja megjelentetni 2012. október
15. napjáig.
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a pályázat benyújtására előírt
határidőt követő legközelebbi testületi ülésen dönt, mely ülésen az alkalmas
pályázókat személyesen meghallgatja.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. október 15.

6. Javaslat önkormányzati feladatok társulási formában való ellátására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A pontos dátum még nem ismert, ezért egy nyilatkozatot kérnek tőlünk,
amelyet a későbbiekben lehet módosítani.
Hozzászólások:
Angyal Mária Eleonóra: A szociális ágazatnál a házi gondozást a jelzőrendszeres
segítségnyújtást, az idősek klubját az előzetes felmérések alapján úgy tűnik, hogy társulás nélkül
nem tudjuk működtetetni. Ha az intézményi ellátás itt marad, a szakmai felügyeletet a járási
hivatal látja majd el, amely kimondottan főiskolai végzettséghez kötött. Ennek magasabb anyagi
vonzata lesz a bér tekintetében. Még minden nagyon képlékeny a társulások tekintetében, azt sem
tudni, hogy mennyi lesz a társulási normatíva, hogy milyen formában működik tovább a társulás.
dr. Tóth László: Meg kell várni, hogy mennyi lesz a társulási normatíva, hogy érdemes-e
társulni. Vannak a kötelező feladatok: a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása, amelyet
most hetente két napban lát el a társulás. Nem tudni, hogy társulás nélkül találnánk-e két olyan
szakembert, aki hetente egy-egy napban elvállalná a feladatok ellátását.
M. Szabó Gyula: Célszerű lenne egy háromfős bizottságot létrehozni, hogy amely áttekintetné az
új jogszabálynak megfelelő intézményi működtetést, mondjuk az Idősek Klubja esetében. A
kötelező feladatokat továbbra is indokolt társulásban megoldani.
Angyal László: Mennyi összeg volt a havi kistérségi hozzájárulás összege? Jó lenne látni, hogy
mondjuk az utolsó félévben ez mennyi volt.
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dr. Tóth László: A pontos összeget most nem tudom megmondani, mert az ellátandó
feladatonként különböző. Éves szinten egy körülbelül 1 millió Ft körüli összeg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
az önkormányzati feladatok társulási formában való ellátásáról
1. Az önkormányzat képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatot teszi a 2013. január
1-től társulási formában ellátandó feladatokról:
Társulásban ellátandó feladatok
Az ellátandó feladatok megnevezése
Óvodai ellátás – fenntartás
Kulturális
szolgáltatások
–
kiállítások,
rendezvények, mozgókönyvtári ellátás
Egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások
A térség egészére település- és területfejlesztés
koordinációja
Helyi közfoglalkoztatás
Közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában
Belső ellenőrzés
Mozgókönyvtár
Háziorvosi ügyelet
Gyermekorvosi szakrendelés
Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
(idősek otthona)
Házi segítségnyújtás
Családsegítő szolgálat
Gyermekjóléti szolgáltatás
Nappali ellátás (idősek klubja)
Szociális étkeztetés
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
Támogató Szolgálat, Közösségi ellátások és
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Átmeneti ellátások (családok átmeneti otthona,
gyermekek átmeneti otthona)
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Az Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a feladatokat a jelenlegi
intézményi struktúra fenntartásával kívánja megoldani.
Jelen szándéknyilatkozat nem kötelező érvényű, a későbbi jogszabályi változások, a
költségvetés részleteinek megismerése, illetve a feladatfinanszírozás véglegesítése után
módosítható.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: azonnal

7. Javaslat az óvoda, iskola és kultúrház működtetésére vonatkozó megállapodások
megkötésére
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Két dologról van szó. Az épületre 2012. augusztus 31-vel lejárt a térítésmentes
használatra vonatkozó megállapodás. Salgótarján Közgyűlése megtárgyalta a használatra
vonatkozó megállapodást, és továbbra is térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátja a per
jogerőre emelkedésig. A régi megállapodáshoz képest annyi változás van, hogy az ingatlanban
működő köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatban semmilyen kötelezettség nem
terheli Salgótarján Önkormányzatát.
Hozzászólások:
Angyal László: Pozitív a megállapodásban, hogy a haszonélvezeti jogra vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza. Célszerű lenne az önkormányzatnak az iskola karbantartására és
felújítására eddig ráfordított kiadási költségeket összegyűjteni.
dr. Tóth László: A köznevelési törvény tartalmazza, hogy a működtetői feladatok az ingatlan
tulajdonosához fűződnek, aki az iskolaépület esetében a város lenne, ezért került bele az általuk
megküldött tervezetbe ez a kitétel.
dr. Szabó István: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a megállapodást és az a javaslata, hogy
legyen áttekinthetőbb és átláthatóbb.
dr. Tóth László: Az iskola épületére a per befejezéséig meg kell kötni ezt a térítésmentes
használati megállapodást.
M. Szabó Gyula: Az érvényben lévő SZMSZ-ünk 5. számú melléklete tartalmazza az
előterjesztések elkészítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit. Ebben a témában voltak
már korábbi megállapodások, szerződések, de azt nem tudni, hogy tartalmi munkát elemző
előterjesztések voltak-e. Az új köznevelési törvény alapján minden eddigi megállapodást fel kell
mondani. Méltánytalannak tartom, hogy az önkormányzat kompetenciájába tartozó pályázatot
nem ismerhettük meg. Ennek alapján nem lehet ebben dönteni. Ugyanez vonatkozik az IKSZT
pályázatra is.
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dr. Tóth László: A közoktatási megállapodás hatálybalépése akkortól lesz, mikor azt az
államtitkár aláírja. A megállapodás tartalmazza a térítésmentes használatot, és arra vonatkozóan
kell még nyilatkoznunk, hogy a tulajdonjogra igényt tartunk. A régi használati szerződés 2012.
augusztus 31-ig szólt, mivel a per még nem ért véget. Az a kérdés, hogy akarjuk-e továbbra is
térítésmentesen használni az épületet 2017. augusztus 31-ig, vagy a per végéig.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
az iskolaépületre vonatkozó használati szerződés megkötéséről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján
9873 hrsz-ú, természetben 3121 Somoskőújfalu, Semmelweis utca 2. szám alatt
található „általános iskola” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan Salgótarján
Megyei Jogú Város önkormányzatával kötendő használati szerződést e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
dr. Tóth László: Az IKSZT-re, az óvodára és az iskolára vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság
javaslatának megfelelően készült egy módosított együttműködési megállapodás tervezet. Az új
megállapodásokra azért van szükség, mert az Alapítvány sikerrel vett részt a „Közoktatási
megállapodás 2012” pályázaton. A intézménynek mintegy 1800 tanulója van, melyből 112 a
somosi tanulói létszám és 37 fő az óvodás gyermek. A pályázat nyert, ennek alapján 2017. év
végig kapja az intézmény a többlet normatívát.
Paróczai Csaba: A Közoktatási megállapodás nem érinti a fenntartást. Az állam 2012. december
31-ig a normatíván felüli kiegészítést nyújt a fenntartáshoz, 2013. január 1-től pedig az intézmény
működési költségeit is az állam fogja viselni, valamint állami bérfinanszírozást kapunk. A most
még fix összegű támogatás ahhoz fog igazodni, hogy milyen igazolt működtetési költségeink
vannak a béreken felül. Előreláthatólag a Magyar Államnak október-november folyamán be kell
mutatni azokat a működtetési költségeket, amelyek 2013. január 1-től jelentkezni fognak az
intézmény támogatott feladatait érintően. Ez természetesen vonatkozik az óvodai, az általános
iskolai és művészetoktatási feladatellátásra is. Ez a megállapodás nem más, mint a megbízási
szerződésnek egy speciális esete. Változás történt 2012. szeptember 1-től a köznevelési törvény
hatályba lépésével. Korábban a közoktatási törvény önkormányzati alapfeladattá tette az alapfokú
oktatás, óvodáztatás ellátását. 2012. szeptember 1-től változás történt, mivel a helyi
önkormányzatok alapfokú oktatási feladatát az állam magához vonta, így a fenntartás
2013. január 1-től egy az egyben az államhoz kerül. A 10.000 fő feletti települések esetében az
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állam meghagyja a működtetést a településnél és a 3000 fő alatti települések esetében pedig
átvállalja a működtetést. Azon településeknek kell nyilatkozni 2012. október 31-ig, amelyeknek
a fenntartásában van közoktatási intézmény, de Somoskőújfalunak nincs a fenntartásában
közoktatási intézmény és nincs a tulajdonában sem az ingatlan, amelyben a közoktatás folyik.
A közoktatási megállapodás keretében 2012. szeptember 1-től az alapítványon keresztül az állam
közvetlenül látja el a feladatot. A 2007. január 30-án kötött megállapodás alapján az alapítvány
megalapította a Cogito ÁMK-t, mely a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány fenntartásában
működött. Az alapítványt bízta meg az előző önkormányzat az akkor még önkormányzathoz
telepített kötelező feladatok ellátásával. 2012. szeptember 1-től kikerül az önkormányzati
alapfeladatok közül az alapfokú közoktatási feladat. Így tehát az önkormányzat 2012. szeptember
1. után nem is tarthat fenn intézményt, csupán a működtetést vállalhatja, ha van tulajdona hozzá.
dr. Tóth László: E témában kikértük a Civil Kerekasztal véleményét, mely írásban a
rendelkezésünkre áll.
dr. Szabó István: Szabó Sándor kormánymegbízott úrnak volt egy nyilatkozata, amely azt
tartalmazza, hogy a COGITO ÁMK működési engedélye alapján állami feladatot lát el.
Az intézmény résztvesz a közoktatási közszolgálati feladatok ellátásában. Tehát az állam már
2012. szeptember 1-től átvette az intézmény irányítását?
Paróczai Csaba: Igen, így is lehet mondani. A közoktatási megállapodás egy speciális megbízási
szerződés. A köznevelési törvény szerint a közoktatás, köznevelés állami feladat.
Az alapítványnak a kormánymegbízott úrtól kellett nyilatkozatot kérni, a kormányhivatal
leigazolta, hogy mi állami feladatot látunk el. Tehát azért maradt ki az önkormányzat, mert
2012. szeptember 1-től az alapfokú oktatás már nem önkormányzati feladat. Erre írták ki a
közoktatási megállapodást 2012. májusában.
M. Szabó Gyula: Ha szeptember 1-től nem önkormányzati feladat, akkor miért került most ide
hozzánk?
Paróczai Csaba: Első ízben Salgótarján polgármesteréhez fordultam, az iskola működtetése
tárgyában, mivel az intézmény a salgótarjáni önkormányzat tulajdonában van. Salgótarján úgy
döntött, hogy úgy próbál szabadulni a működtetői feladatoktól, hogy átadja az épületet
használatra a Somosi Önkormányzatnak.
dr. Tóth László: Salgótarján Önkormányzata az illetékességi terület alapján tud ki tud bújni a
működtetési kötelezettség alól.
Paróczai Csaba: Az intézmény 2007. szeptember 1. óta birtokon belül van a Semmelweis u. 2.
szám alatt. Az ingatlan és a feladatellátó egymással összhangban van, a tulajdonossal van itt
probléma, mert az jelen pillanatban Salgótarján.
M. Szabó Gyula: A képviselő-testület a pályázat teljes anyagát nem ismeri, de az látható, hogy
nagy üzletről van szó, mert évente 50-60 millió Ft van benne, ami nem kevés összeg. Javaslom,
hogy az intézmények működtetési lehetőségeinek áttanulmányozására alakuljon meg egy adhoc
bizottság és aztán térjünk erre a témára vissza.
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dr. Tóth László: 2015-ig van egy megállapodásunk.
M. Szabó Gyula: Fel lehet azt is mondani.
dr. Tóth László: Nehezen tudnánk. Egy a lényeg, hogy 2017-ig kell vállalnunk a feladatellátást
ahhoz, hogy ez a pályázati támogatás fennmaradjon, és ezáltal biztosítva legyen az iskola
megmaradása a településen.
M. Szabó Gyula: Azzal, hogy nem került be tárgyalásra a pályázati anyag, információt vontak el,
ezért becsapva érzem a képviselő-testületet.
Paróczai Csaba: 2012. márciusában közzétettem, hogy pályázni fogunk. Azt is elmondtam,
hogy eddig is volt közoktatási megállapodás a művészetoktatásra. S azért, hogy segítsünk a helyi
feladatellátásban és a község anyagi helyzetén, ebbe a pályázatba be kívánjuk vonni az
óvodásokat és általános iskolásokat is. Ehhez meg kellett adni a tanulói létszámot, és a
pedagógiai programot. A komplett pályázat anyagot eddig még senki sem kérte.
dr. Tóth László: Az iskolában bármikor lehetett volna informálódni a pedagógiai programmal
kapcsolatban.
Paróczai Csaba: Semmi titkos dolgot nem csinálunk, és bármikor állunk mindenki
rendelkezésére, ha megkérdez. Nem felzárkóztató intézményként akarunk működni, hanem
továbbra is tehetséggondozásban gondolkodunk. Ez év december végéig valamennyi
intézménynek felül kell vizsgálni a pedagógiai programját. Megkértem az intézményegység
vezetőjét, hogy a pedagógusokkal nézzék át, hogy hogyan tudnánk ezt a pedagógiai programot
még hatékonyabbá tenni. Esetleg további idegen nyelv oktatásának bevezetése, vagy a
számítástechnika megerősítése. Az átdolgozott pedagógiai programot majd a nevelőtestület
elfogadja, az intézményvehető pedig jóváhagyja.
Gőz Gábor: A TÁMOP-3.4.3 tehetséggondozási pályázat be lett nyújtva az intézményre?
Paróczai Csaba: Az óvodára beadtuk, a 3.1.4-et azért nem tudtuk beadni, mert plusz feladat
ellátási helyet kellett volna bevonni, amelyet humánerőforrással nem bírtunk volna. Kreatív ipar
pályázatunk van még, amely az iskolásokat érinti. Jelen pillanatban három pályázatunk fut, a
3.4.3 pályázatot már nem tudtuk vállalni.
dr. Tóth László: S mi van az óvodai pályázattal?
Paróczai Csaba: Elbírálás alatt van. A Magyar Állam által befogadott Közoktatási megállapodás
lényegesen többet ad, és nem célhoz kötötten, mint egy pályázat. Ha megérkezik a támogatás,
elkezdődhet az új iskolai eszközök beszerzése. Már bevezettük a napközi kettéosztását, szerkezeti
változásokat is eszközöltünk, hogy intenzívebben foglalkozzunk a gyerekekkel.
dr. Tóth László: Úgy értékelem az elhangzottakból, hogy ha az iskolának a testületen belül
ilyen jó támogatója van, mint M. Szabó Gyula képviselő, akkor már nincs is szüksége ellenségre.
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M. Szabó Gyula: Nem erről van szó. Levettem a minisztérium honlapjáról, hogy milyen
környezetbe került a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány. A 27 nyertes pályázó között például
fogyatékosokkal, mozgássérültekkel, autistákkal foglalkozó alapítványok vannak. Ezért is lettem
volna kíváncsi a pályázat tartalmi részére.
Paróczai Csaba: A pályázat két dologra irányult. Egyrészt hátrányos helyzetű tanulók segítése,
ez lehet testi vagy szociális hátrány, másrészt olyan oktatási intézmények, amelyeknek olyan
pedagógiai programja van, amely támogatásra érdemes. Mi az utóbbi kategóriába tartozunk.
Sajnálatos, hogy a községben a gyermekek csaknem fele hátrányos helyzetű, de a támogatást az
egész pedagógiai programra nyújtották.
dr. Tóth László: Úgy tűnik, hogy most azért kérjük számon az alapítványt, hogy miért pályázott
azért, hogy nekünk ne kelljen fizetni évente 25 milliót. Hallgassuk meg a Civil Kerekasztal
véleményét is, amely leírta, hogy az együttműködés gondolatát is el kell vetni a Hibó Tamás
Művészeti Alapítvánnyal.
Magyar István: Látszik, hogy elég bonyolult a helyzet. Ha az önkormányzat elkötelezi magát,
nem biztos, hogy jól jár. Nagyon sok a bizonytalanság.
A képviselő-testület a szólásra jelentkező Murányi Sándornak 7 igen szavazattal megadja a szót.
Murányi Sándor: Már több alkalommal volt lehetőségem áttanulmányozni a közoktatási
megállapodást. Ki bátorította az alapítványi iskolát, hogy az önkormányzat megkérdezése és az új
köznevelési törvény ismerete nélkül több évre elkötelezze az oktatási intézményt. A működtető
feladata minden feladatcsoportot felölel, amelynek az anyagi vonzatai felmérhetetlenek. Nem
okozhat aránytalan terhet az önkormányzatnak, de ha összevetem a többi 3000 fő alatti
önkormányzattal, akkor máris aránytalan a teher, mivel azoknak nem kerül semmibe sem az
intézmény fenntartása. Ha a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány azt mondja, hogy mint fenntartó
állami feladatot lát el, akkor nyilatkozza is le, hogy a megállapodás végéig az önkormányzattól
egyetlen fillért sem kér, mint az állam. Ezek a dokumentumok nem ezt tükrözik, mely alapján az
önkormányzat állja a költséget, az alapítvány pedig kénye-kedve szerint működteti.
Egy önkormányzatnak nem lehet más szempontja, mint megbízni a magyar államban, amelynek
nincs önkormányzati része és egy kicsit azért erősebb jogérvényesítő képessége, mint egy
alapítványnak. Az alapítványnak köszönettel tartozunk, mivel az iskola elindítását csak
alapítványi segítséggel lehetett megvalósítani. Itt most egy új országos jogi helyzet van, mellyel a
somosi önkormányzatnak kötelessége élni. Ez egy olyan horderejű döntés, hogy megér egy
falugyűlést önmagában is. Az önkormányzatnak jogában áll dönteni, hogy január elsejétől állami
fenntartású legyen a település iskolája. Az intézmény működtetése rezsiköltségekkel
évi 30-40 millió Ft, és az látható, hogy az önkormányzat költségvetése nem fog növekedni.
Az óvoda esetében megint más a jogi helyzet, mert az önkormányzati feladat marad,
de természetesen az alapítvánnyal is működtetheti tovább.
dr. Tóth László: Egy szeptember 3-i internetes újságcikkben Hoffman Rózsa államtitkár
asszonyt kérdezték az iskolákkal kapcsolatos létszámleépítésről. A válasza az volt, hogy
ha a szomszédos iskolákban csak 10-12 gyerek van, akkor ott nyilvánvalóan összevonásra lesz
szükség, és ebből az következik, hogy ott kevesebb pedagógus is el tudja látni a feladatot. A mi
esetünkben 8. osztály nincsen, 8 fős a 7. osztály és 12 fős 6. osztály. El kell gondolkozni, hogy az
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állam az elhangzottak ismertében fogja-e működtetni? Szinte egészen biztos vagyok benne, hogy
az iskolánkat összevonnák a Besztercei iskolával és bezárnák.
Murányi Sándor: Szerintem nem, mert a Besztercei iskola másik önkormányzaté.
dr. Tóth László: Az intézményfenntartó központé lesz viszont az összes intézmény.
Murányi Sándor: Megyei jogú intézményfenntartó központ lesz. Szeptember 1-től a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek is szorzószámuk lesz, nem csak az SNI-s
tanulóknak. Somoson valamennyi SNI-s gyermeket bevállal az iskola, még ha azt is terjesztik,
hogy én hoztam ide a fogyatékosokat az iskolába. Sajnos a községben tartósan lesznek SNI-s
tanulók, így a létszám gazdagon meglesz.
Paróczai Csaba: A 112 tanulóból jelenleg 3 SNI-s gyerek van. Előreláthatólag szeptembertől
egy jó osztálylétszám fog bejönni, viszont a rákövetkező évben már csak 9 fő várható.
Az intézményfenntartó központok a járásokhoz fognak igazodni, kivéve a megyeközponti
tankerületet, amely egyrészt ellátja a járási feladatokat, másrészt a megyei feladatokat.
A tankerület úgy fog kinézni, hogy valamennyi állami iskola belekerül. Ahány iskola van a
Salgótarjáni járás területén, annak mind egy közös fenntartója lesz. A tanárok közvetlenül a KIK
vezetőjétől kapják a megbízásukat. Valamennyi intézmény egy hatalmas „kalapba” kerül.
Nem értem, miért gondolja azt bárki is, hogy mi ellene menjünk Somoskőújfalu érdekeinek és
azoknak a tanulóknak, akik itt növekszenek fel. Vagy talán 2007-ben úgy vállaltuk el ezt a
feladatot, hogy mi rosszat tegyünk? Az új együttműködési megállapodásban nehezíti a konkrét
egyezkedést az, hogy még mi sem ismerjük, hogy konkrétan hogyan megy a mi közoktatási
megállapodásunk.
M. Szabó Gyula: Ha csak a somoskőújfalui iskola van, akkor nem kaphatna az alapítvány
támogatást?
Paróczai Csaba: De kaphatunk. 2005. évtől sikerült egy olyan intézményt felépíteni, melyet az
állam kilencszer leellenőrzött pénzügyileg, szakmailag, pedagógiailag egyaránt. Az ellenőrzés
után azt mondták, hogy ez egy tisztességes és becsületes alapítvány. Ezt bizonyítja az is, hogy
250 pályázatot nyújtottak be, és a 27 pályázó között a mi alapítványunk is megkapja a
támogatást. Gyakorlatilag a somosi önkormányzatnak nem kell fizetnie az épület működtetéséért.
dr. Tóth László: A másik dolog, hogy mi a garancia arra, hogy egy 8. osztállyal nem rendelkező
iskolát fenn fognak tartani 8 vagy 12 fős osztályokkal.
Paróczai Csaba: Semmi garancia nem lesz, mert központi létszámgazdálkodás lesz. A KIK-ek
fogják működtetni a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét. Létrehoznak egy központi
bázist, amelybe a pedagógusok bejelentkeznek. Valószínűsíthető az, hogy intézmény
összevonások lesznek, és a feladatokat 30-40 iskolára fogják megtervezni.
dr. Tóth László: Az még a különbség, hogy az iskola mellett az óvoda is bekerül a
többlettámogatásos rendszerbe. Elhangzott a korábbi képviselő tagoktól, hogy adjuk át az iskolát
az államnak, de mit adjunk át, ha még nincs a tulajdonunkban az épület.
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Paróczai Csaba: A fenntartói jogát lehet átadni, de Somoskőújfalunak nincs fenntartói
jogosítványa. Az alapítványnak van, és mondhatja azt, hogy a közoktatási megállapodásban lévő
feltételekkel nem kívánja ezt az intézményt fenntartani. Az állammal kötött közoktatási
megállapodásunkkal 2012. szeptember 1-től minden más közoktatási megállapodás megszűnt és
ezzel megszűnt az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége is.
dr. Tóth László: Gyakorlatban nem is lehetne kivitelezni az államnak való intézmény átadást.
Ha az alapítvánnyal felmondanánk a megállapodást, nem lenne mit átadni, mert nincs épület és
nincs intézmény.
Murányi Sándor: Nem a magyar állam kérte meg az alapítványt, hogy lássa el a közoktatási
feladatot, hanem az alapítvány el akarja látni az állam helyett és megállapodást kötöttek a község
véleményének kikérése nélkül, annak megkerülésével, egy olyan megállapodást, ami felbontja a
2012. augusztus 31-én megszűnt régi megállapodást.
dr. Tóth László: Az alapítványnak 44-45 tagintézménye van. Akkor valamennyi települési
önkormányzatnak a határozatára szükség lett volna?
Murányi Sándor: A megyében 125 önkormányzat van, melyből a 3. legnagyobb település
Somoskőújfalu. Akkor miért zárná be az állam?
dr. Tóth László: Azért zárnák be, mert hiába nagy a falu, ha nincs benne gyerek. Ez a képviselőtestület fogja a következményeit viselni, ha átadja egy bizonytalan fenntartónak az intézményt,
aki már most azt mondja, hogy 10-12 fős osztályokkal nem fog fenntartani intézményt.
Paróczai Csaba: Az alapítvány van helyzetben, és a megállapodásra azért van szükség, hogy az
épületnek legyen valamilyen jogcíme.
Magyar István: A megállapodás 4. pontja szerint az önkormányzat támogatást nyújt, a szükséges
feladatok elvégzéséhez. A 6. pontban nem azt kellene írni, hogy aránytalan teher nem érheti,
hanem azt, hogy nem járul hozzá teher.
Paróczai Csaba: Itt a támogatás csupán az ingatlan rendelkezésre bocsátására vonatkozik. S ha
az önkormányzat külön segíteni akarja a somosi gyermekeket, akik ide járnak iskolába, arra
legyen módja.
dr. Szabó István: Úgy gondolom, hogy az iskola témában októberben falugyűlést kellene tartani.
Minden érdeklődőnek, aki a pályázatot meg akarja ismerni, el kell juttatni, hogy a falugyűlésre
mindenki a legfelkészültebb legyen. A közmeghallgatásra meg lehetne hívni a kormányhivataltól
egy szakembert, aki erről az új helyzetről tartana egy előadást. Főigazgató úr ismertetné a
változásokat és természetesen elmondhatná véleményét a Civil Kerekasztal. Minden
megállapodásnak egyértelműnek kell lennie, és azt tudni kell, hogy semmi olyan megállapodásba
nem megy bele a képviselő-testület, ami a falunak gazdaságilag és pénzügyileg rosszabb
helyzetet teremt. Egyetlen célunk van, hogy az iskola fennmaradjon és működhessen a
településünkön. Azt támogatom, hogyha ez az iskola megmarad, Somoskőújfalu gazdálkodását,
pénzügyi helyzetét ez a szituáció ne tegye rosszabbá, annál mintha állami fenntartású lenne.
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A közmeghallgatásnak egyetlen célja van, hogy ott mindenki elmondhatja majd a témában a
véleményét.
dr. Tóth László: Az a lényeg, hogy ne hátsó szándékok motiválják ezt az egészet, és hogy az
iskola megmaradjon. Javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülés előtt egy héttel
2012. október 18-án 16 órai kezdettel tartsuk meg a falugyűlést, melynek egyik témája az iskola
további működtetése legyen.
Angyal László: Az iskola témájában a közmeghallgatásra biztos, hogy sok ember el fog jönni.
Paróczai Csaba: Ez év márciusában a közoktatásért felelős államtitkár, Gloviczki Zoltán úr írt
egy levelet e témában, melyben azt nyilatkozza, hogy az alapítványi iskola sokkal nagyobb
prespektívát nyújtana a község számára, mint az állami. Jelen pillanatban az épület használata
rendezetlen, tehát mindenképpen kellene erről valamilyen határozatot hozni.
Azzal mindenképpen tisztában kell lenni, hogy a közoktatási feladatellátás már nem
önkormányzati feladat, hanem állami, amelyet most az alapítvány képvisel. A közoktatási
megállapodás egy megbízás, szerződés.
M. Szabó Gyula: A falugyűlésig a kormányhivataltól is kellene e témában tájékoztatást,
állásfoglalást kérni.
Murányi Sándor: Formailag semmi közöm hozzá, de jogom van aggódni, hogy
Somoskőújfaluban az elkövetkező években eladósodás útján indul meg az iskola vagy sem.
dr. Tóth László: Az előző képviselő-testülettől örökölt eladósodottságot sikerült csökkentenünk,
és ezen leszünk továbbra is, hogy a felhalmozódott tartozásokat és az elmaradt tiszteletdíjakat is
rendezzük.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, ismertetem a határozati javaslatot,
melyet szavazásra bocsátok. 2012. október 18-án 16 órai kezdettel közmeghallgatás lesz, ennek
megfelelően módosítjuk a munkatervet, ahol megtárgyaljuk az iskola ügyét is.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy 2012. október 18-án közmeghallgatást tart, melynek egyik témája az
iskola további működtetésének kérdése lesz.
A Képviselő-testület 2012. évi munkatervét ennek megfelelően módosítja:
a Közmeghallgatás időpontját október 4-ről október 18-ra módosítja.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester a 15 perc szünetet rendel el.
Szünet után

8. Javaslat a Somosi Tekebajnokság bevételének megosztására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Szünet után folytatjuk. Megállapítom, hogy az ülés továbbra is határozatképes.
Megkaptuk az anyagot, melyből látszik, hogy milyen költségek vannak. Tekintettel arra, hogy a
rezsiköltséget az önkormányzat fizeti, ezért 50-50%-ban osztanánk meg a 60.000 Ft-os bevételt.
Hozzászólások:
Angyal László: Az 50-50%-os költségmegosztást meg kellene hagyni, mert ha módosítanánk a
költségmegoszlást, esetleg elvennénk a kedvét a Tekebarát körnek. A Tekézőből befolyó 60.000
Ft is pénz.
dr. Tóth László: Az összes bevétel 60.000 Ft, és ennek az összegnek is csak a fele járna.
M. Szabó Gyula: Esetleg lehetne óradíjat megállapítani, és a bevételt hagynánk nekik, a rezsit
pedig fizetné az önkormányzat. Eddig 400.000 Ft a veszteség a Tekézőn.
Angyal László: A Tekéző költségcsökkentését szolgálná, ha ez a fűtési megoldás marad, ami
jelenleg van, hogy a hálózatot fel kellene tölteni fagyállóval. Termosztát vezérli a fűtési
rendszert, ami automatikusan bekapcsol, ha vannak ott, ha nincsenek. Az erdei iskolánál
termosztatikus szelepek vannak.
dr. Tóth László: A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel
a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
a tekebajnokság bevételének megosztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Somosi Tekebarátok Köre által 2012. szeptember és november között
lebonyolítandó versenysorozat bevételét 50-50 %-ban osztja meg a fenti civil
szervezet és Somoskőújfalu Község Önkormányzata között.
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Az önkormányzatra eső bevételt a Somosi Tekebarátok Köre 2012. november
30-ig köteles befizetni Somoskőújfalu Község Önkormányzatának házi
pénztárába.
Felelős: dr. Tóth László polgármester, Németh Béla elnök
Határidő: 2012. november 30.

9. Egyebek
a) Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-112011-0001 pályázatához szükséges önerő biztosításáról
dr. Tóth László: Korábban volt egy előterjesztés ebben a témában, hogy mennyi a csatlakozás
költsége, mennyi első körben a pályázat költsége és mennyi a szelektív hulladékgyűjtésnek a
második körben. Az EU Önerőalaphoz szeretnének pályázatot benyújtani, amelyhez szükséges a
képviselő-testület jóváhagyása, hogy a ránk eső 9.308 Ft-ot biztosítjuk a 2012. évi
költségvetésünkben.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2012. (IX. 27.) sz. határozata
pályázati önerő biztosításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001
azonosító számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése” című pályázatához, mint a Társulás tagja összesen 9308 Ft saját
forrást biztosít 2012. évi költségvetésében.
A fejlesztés költségei és forrásai:

A projekt
tervezett
befejezése

2013. 05. 15.

A projekt
nettó
összköltsége
(Ft)
62 050 000

A projekt pénzügyi forrásai
2012. év
A tagok által
Pályázati
biztosított
támogatás
önerő
(Ft)
(Ft)
5 505 296
31 194 704
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2013. év
A tagok által
Pályázati
biztosított
támogatás
önerő
(Ft)
(Ft)
3 802 704
21 547 296

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Tóth László
b) A 11132 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
dr. Tóth László: Lászlók Gyula, aki az önkormányzat telephelyén található pince tulajdonosa,
felajánlotta azt megvételre a következő feltételekkel: öt évre visszamenőleg kéri a bérleti díjat,
havi 3.000 Ft és 150.000 Ft vételárat. Jelenleg kapuval le van zárva a terület, de biztosítani kell
neki a pincéhez történő bejárást. Ő már ezt egyszer felajánlotta megvételre az önkormányzatnak,
de akkor nem született a megvásárlásra vonatkozó döntés.
Gordos Andrea: Az egész pince tiszta olaj, semmire nem jó, 300.000 Ft-ért olyan pincét
csinálunk, amilyet akarunk.
dr. Tóth László: A pince autógarázs nagyságú, átjárási szolgalom nincs a telephelyünkre
bejegyezve, de ha adunk neki egy kulcsot, akkor be tud jutni a tulajdonos a pincéhez.
M. Szabó Gyula: Ha esetleg kárt okoztunk, akkor térítsük meg neki.
dr. Tóth László: Semmi kárt nem okoztunk, korábban a benzinkútnak volt az olajtároló
helyisége.
Angyal László: A megvételt nem javaslom, és azt sem láttam, hogy ott tároltak volna valamit.
Angyal Mária Eleonóra: Az iskolából padok voltak bepakolva és a kultúrházból székek.
dr. Szabó István: Tekintettel arra, hogy szerződés nem volt, így visszamenőleg nem áll
módunkban bérleti díjat fizetni, de javaslom, hogy a jövő évi költségvetés terhére állapítsunk
meg neki 80.000 Ft bérleti díjat, és utána nem tartunk igény rá.
dr. Tóth László: Összegezve: Lászlók Gyulának 2013. március 31-ig kifizetünk 80.000 Ftbérleti díjat, és azután a továbbiakban az önkormányzat nem tart igényt a pincére.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
a 11132 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lászlók
Gyula (3121 Somoskőújfalu, Baross Gábor út 12. ) tulajdonában lévő, 11132
hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni, azonban a kialakult helyzetre
tekintettel az eddigi használat fejében 2013. március 30-ig az ingatlan
tulajdonosa részére 80.000 Ft megfizetését vállalja.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: értelemszerű
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c) A 0971/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése
dr. Tóth László: A Vörösmarty utca végén lévő szeméttelep rekultivációs pályázatával
kapcsolatban a szeméttelep erdős részét, azaz a 0971/2 hrsz-ú ingatlant át kell minősíttetni
szemétteleppé az ingatlan-nyilvántartásban. Ennek a költsége 714.000 Ft. A pályázatban nem
vehetünk részt, ha ezt az összeget nem fizetjük ki. A pályázatot az előzetes bírálatok során
pozitívan értékelték. Ha nem fizetjük be az összeget, akkor a pályázatból kizárnak.
Murányi Sándor: A felhalmozott szemét nagy részét Salgótarján szállította arra a helyre, ezért
ennek az összegnek csak egy részét kellene megfizetni.
Angyal László: Nem mi vagyunk a földterület tulajdonosa.
dr. Tóth László: Sajnos, ezt már átadta a Salgótarjáni önkormányzat.
dr. Szabó István: Olyan döntést kellene hozni, hogy ezt az összeget az önkormányzat befizeti,
de Somoskőújfalu lakosságszám arányosan vállal szerepet, mert korábban Salgótarján
önkormányzata által kijelölt szeméttároló terület volt.
dr. Tóth László: Akkor az a javaslat, hogy keressük meg írásban Salgótarján Önkormányzatának
polgármesterét, hogy a 714.000 Ft összeget lakosságszám arányosan térítse meg a
Somoskőújfalui önkormányzat részére? A javaslatot szavazásra bocsátom.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
a 0971/2 hrsz-ú terület átminősítésének költségéről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás keretében benyújtandó
pályázathoz kapcsolódóan biztosítja a 0971/2 hrsz-ú ingatlan átminősítésének
költségét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy megkeresse
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy az
átminősítés 714.000 Ft összeget lakosságszám arányosan térítse meg a
Somoskőújfalui önkormányzat részére
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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d) Szüreti mulatság rendezvény
dr. Tóth László: Márkus Zsolt azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a szüreti mulatság
rendezvényen vállalja a bál megtartását, melyhez kéri a sportcsarnok ingyenes rendelkezésre
bocsátását. A belépődíj 500 Ft lesz, de aki részt vesz a menetben, az ingyenes belépőt kap, ez
várhatóan kb. 50-60 fő.
dr. Szabó István: Támogatom a kérelmet, azzal a feltétellel, hogy a rendezvényt követően a
Tornacsarnokot kitakarítják.
dr. Tóth László: Ismerteti és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
a Tornacsarnok Szüreti mulatsághoz történő biztosításáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2012. évi Szüreti mulatság rendezvényhez ingyenesen biztosítja a
Tornacsarnokot a kérelmezők részére azzal a feltétellel, hogy azt a rendezvény
után megfelelően kitakarítják.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: 2012. október 13.
e) A Polgármesteri Hivatal vegyestüzelésre történő átállásának megterveztetéséről
Angyal László: Májusban volt egy felvetésem az önkormányzati épület gázfűtése ügyében,
amely igen magas költséget jelent. A gázkazánok üzemeltetési költsége mintegy 3.7 millió Ft
volt. Fel kellene kérni egy szakembert tanulmányterv készítésére, hogy a gázkazánok kiváltását
meg tudjuk oldani. Az engedélyezési eljárás időigényes, ezért célszerű lenne még a tél beállta
előtt elkészíttetni a szükséges terveket. Vegyes tüzelésű kazánra is le lehetne cserélni a
gázkazánokat.
dr. Tóth László: Ismerteti és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal vegyes tüzelésre történő átállásának
tervét elkészíttesse.
A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozata
a Polgármesteri Hivatal vegyestüzelésre történő
átállásának megterveztetéséről
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Polgármesteri Hivatal vegyestüzelésre történő átállásának tervét
elkészítteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Tóth László polgármester
Határidő: soronkövetkező ülésig

A nyilvános ülést a polgármester 18.20 órakor bezárta, a képviselő-testület
zárt ülése 7 fő képviselő jelenlétével folytatódott.

K.m.f.

dr. Tóth László
polgármester

Szabó Kornélia
jegyző h.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Angyal László
képviselő

dr. Szabó István
képviselő
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