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Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én
1500 órai kezdettel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott
ülésén.
Jelen vannak:
dr. Tóth László

polgármester

Angyal László
Gordos Andrea
dr. Szabó István

alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal:
Szabó Kornélia

jegyző h.

Jelen vannak:
(A 2. napirendi ponthoz)
Svecz István

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás
munkaszervezet vezetője

Napirend előtt:
dr. Tóth László: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, az ülés
határozatképes. A soron következő jegyzőkönyv hitelesítők Gordos Andrea és Angyal László.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, a két érintett képviselő tartózkodásával, Gordos Andrea
és Angyal László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja.
A kiküldött napirendhez képest az alábbi módosítást javaslom:
 Az 1. napirendi pont C.) pontját tárgyalja elsőként a képviselő-testület, mert az ülésen
jelen van Svecz István a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet
vezetője
Gordos Andrea: A Szociális Bizottság új tagját meg kell választani.
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dr. Tóth László: Új napirendi pont felvétele az Egyebek előtt, a Szociális Bizottság új tagjának
megválasztása.
A képviselő-testület a módosításokkal átvezetett napirendi pontokat 4 (négy) igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.
1. c.) Tájékoztató az önkormányzati feladatok 2013-tól január 1-jétől társulási
formában történő ellátásának lehetőségeiről.
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Az ülésre meghívtuk Svecz Istvánt a Salgótarjáni Kistérség Többcélú
Társulásának munkaszervezet vezetőjét, hogy bővebb tájékoztatást nyújtson az elképzelésekről és
lehetőségekről.
Hozzászólások:
Svecz István: Magyarország alaptörvénye szabad társulásokra ad lehetőséget. 2004-től a
jogszabályi lehetőségek biztosították a társulások létrehozását. Szabad társulásokról volt szó
eddig is, csak nem alaptörvénybe iktatva. A társulásban résztvevő települések plusz pénzekhez
tudtak jutni. A Salgótarjáni Kistérség 2004. június 29-én alakult meg és 2005. február 15-én
alakult meg a munkaszervezet 3 fővel, mely létszám 14 főre bővült. 2010-ig másfél milliárd
pályázati forrást biztosított a társulás. Jelenleg 24 település csatlakozott a társuláshoz. Ha a
továbbiakban járásban gondolkodunk, akkor Szalmatercs elcsatolódik, a kis Zagyvavölgye
6 települése pedig csatlakozik a társuláshoz. Megkértük az önkormányzatokat, hogy jelöljék meg,
melyek azok a feladatok, amelyeket el kívánnak látni. Tizenkilenc önkormányzat adott választ,
kérdőjelekkel újabb információkra várva, úgy gondolja, hogy továbbra is társulási formában
kívánja ellátni a feladatokat. A benyújtott költségvetési javaslat szerint, ha az önkormányzat saját
maga lát el egy feladatot, akkor arra vagy feladatfinanszírozást kap vagy normatívát. Társulásnál
megszűnt az ösztönző normatíva. Sokkal költséghatékonyabb, biztonságosabb és jogszerűbb, ha
társulásban történik a feladatellátás. Mozgókönyvtári feladatok maradnak, részben
munkaszervezeti feladatok, orvosi ügyelet, a szociális alapszolgáltatás és gyerekjóléti
alapellátáson felül kb. 13-14 feladatellátást jelent. A munkaszervezet az új jogi szabályozás
szerint 2013. január 1-től meg fog szűnni, melyet a 2012. október 31-i rendkívüli tanácsülés fogja
kimondani. 2013. január 1-től eltérő megállapodás hiányában a székhely település polgármesteri
hivatala látja el a munkaszervezeti feladatokat, mely előreláthatóan Salgótarján lesz. A pályázati
projektek kifutottak, azokkal elszámoltunk. További lehetőséget a városban működő KIGSZ,
melybe beintegrálódva egy elkülönült könyvelési rendszerrel tudják a társulás pénzügyeit,
gazdálkodását intézni. A tanács további működésének előkészítésére döntéseinek végrehajtására
irányuló feladatokat, 2-3 fővel a salgótarjáni polgármesteri hivatalon belül köztisztviselői
jogviszonyban látnák el. Azt tudni kell, hogy a 9 főből, akik jelenleg a munkaszervezetben
dolgoznak egy közoktatási referensnek a feladata megszűnik, a két belső ellenőr alkalmazásához
sincs pénzforrás, annak ellenére, hogy szinte valamennyi önkormányzat azt jelezte, hogy a
továbbiakban is társulásban kívánja ezt a feladatot ellátni. Az Országgyűlés Számvevőszék és
Költségvetési Bizottsága benyújtott egy terjedelmes módosító javaslatot a társulásokkal
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összefüggésben. Az a javaslat, hogy feladatonként 110-150 % lenne az az ösztönző támogatás,
amely egy-egy feladatra lehívható lenne társulási szinten. A 150% az idősek klubjánál jelenik
meg, jelenleg 8 településen működtetünk 9 idősek klubját. A szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti feladatok tekintetében jelenleg 9 feladatot látunk el társulás formájában. 2006.
december 31-én jött létre az új intézmény a KISOGYESZOK, ahol 190 dolgozó lát 7000
ellátottat. S ha a kis zagyvavölgyi települések is csatlakoznak, akkor ez a létszám csak nőni fog.
Összességében a kistérség mintegy 200 főt foglalkoztat és 7000 rászorultat lát el. Ha az idősek
klubját nem társulási formában tartanák fenn, akkor nem történt volna meg többek között
Somoskőújfaluban az akadálymentesítési beruházás. A legnagyobb pályázati tételünk az EGT
400 milliós támogatás elnyerése. A családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona,
amely nem kötelező ellátandó feladat. A családok átmeneti otthona az Albertaknai kultúrházból
22 millió plusz saját erő beruházással, 12 férőhellyel jött létre. A fenntartási kötelezettsége 10 év,
mely 2018. június 30-ig tart. Idegen tulajdonon végzett értéknövelő beruházást végeztünk a
Zabari Kultúrotthonon, 20 millió Ft-ot nyertünk a LEKI pályázaton, fenntartási kötelezettségünk
van 2014. április 30-ig. Tehát ha ebből a feladatellátásból bárki ki akar lépni, akkor visszafizetési
kötelezettség van. A gyermekorvosi szakellátás tekintetében vasárnap és ünnepnapon gyermek
szakorvos szakrendelést tart, viszont ez nem kötelezetően ellátandó feladat, ezt az OEP nem
finanszírozza. A háziorvosi ügyeletet 100 %-ban finanszírozza az OEP. A közösségi szolgálatnál
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már feladatfinanszírozott ellátás, melyet a településen 38
fő vesz igénybe. Ennek a fenntartási kötelezettsége 2018-ig szól. A szociális étkeztetésnél,
amennyiben a 3000 főt meghaladja a társult önkormányzatok száma, akkor már kiegészítve lesz a
normatíva, eddig ez nem volt. Kötelezően ellátandó feladat. A térségfejlesztő menedzser
munkaköre is megszűnik. Nagy baj van a házi segítségnyújtással. Az alap és a kiegészítő
normatíva a tavalyihoz képest a törvénytervezet szerint jelentősen csökken. 818 fő esetében 40
millió Ft plusz költséget igényelne a lehívható normatíván felül. A családsegítő szolgálat csak a
kiegészítő normatíva csökken, 300Ft/lakos. 2000 főnél nagyobb lakosságszámú településen
kötelező feladatellátás. Mindösszességében az látszik, hogy a társulás fenn akar maradni, hogy
pontosan milyen feladatkörrel, az még pontosításra vár. Minden településnek el kell dönteni,
hogy az elkészített megállapodást minősített többséggel elfogadja-e vagy sem. Ezt követően a
tanács dönt arról, hogy létrehozza az új társulást, az új jogszabályok figyelembevételével.
dr. Tóth László: Azért is kértük fel Svecz István munkaszervezet vezetőt, hogy megkönnyítse
döntésünket, mert egy nagyon összetett kérdésről van szó és a jövő évi költségvetés számai még
nem ismertek. Jelenleg nagyon sok embert érint a településen is a társulásban ellátott feladatok.
S a jövőben is célszerűbb lenne a társulási formát fenntartani, mert nagyon nehéz lenne pl.
családgondozót és gyermekjóléti szakembert találni, aki hetente 1-2 alkalommal járna ki a
településre. Térségi szinten jobban eloszthatók a munkavállalók és a hozzátartozó feladatok.
A többi települések sem tudnak igazán még állást foglalni, mert nincsenek meg a számok hozzá,
hogy mennyibe fog kerülni a feladatellátás az önkormányzatoknak.
Gordos Andrea: A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres segítségnyújtás is nagy segítség az
egyedül élő vagy betegségben szenvedő embereknek.
dr. Szabó István: Itt a legelesettebb és legrászorultabb emberek sorsáról van szó, akik az
önkormányzat segítsége nélkül tulajdonképpen az életét nem tudja megszervezni. Úgy gondolom,
nekünk elemi érdekünk, hogy társulási formában működjön tovább a feladatellátás.
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dr. Tóth László: Az előterjesztés mikorra várható e témában?
Svecz István: Az előterjesztés 95%-ban elkészült, áttekintése még folyamatban van, péntekre
várható az anyag. Ha létszámleépítésre kerül a sor, a két belső ellenőr és a közoktatás referens
végkielégítése és felmentése sok pénzbe kerül, amelyet az önkormányzatoknak kell majd
finanszírozni.
dr. Tóth László: A kis települések a belső ellenőrzést, nem tudni, hogy miként tudják majd
megoldani, mert ennek igen jelentős a költsége.
Svecz István: Nem beszélve arról, hogy a pályázati támogatásoknál több évre fenntartási
kötelezettségünk van, s ha valamelyik önkormányzat nem akar a továbbiakban részt venni benne,
akkor vissza kell fizetni a támogatást, ami nem kevés összeg, 42.239.000 Ft. Somoskőújfalunak a
teljes összeg 3,7 %-át kell állnia, amely 1.560.000 Ft.
dr. Szabó István: A több évi fenntartás is olcsóbb lenne, mintha felbontanánk a megállapodást
és visszafizetési kötelezettség keletkezne.
Gordos Andrea: Lehet, hogy ezt is úgy akarják majd megoldani, mint az iskolák esetében, hogy
összevonják és lesz egy központi valami, de megfelelő végzettségű szakembereket is nehéz lesz
találni. Nem beszélve arról, hogy ki is kell jutni az adott településre és a helyet, a technikai
hátteret is biztosítani kell majd a dolgozóknak. A Szociális Bizottság véleménye, hogy továbbra
is szükség van az eddigi feladatok társulási formában történő ellátására.
dr. Tóth László: A családsegítést és gyermekjólétet egy személy nem is láthatja el, és olyan
szakembereket, akik településenként 1-1 napokat elvállalnak, nagyon nehéz lesz majd találni.
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: Amint az írásos előterjesztésből látszik, a jegyzői pályázat kiírásra került, a
közmeghallgatás megtörtént, a rendezvények rendben lezajlottak.
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1. b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Az előterjesztés az állami finanszírozás előtt 3-4 nappal készült. Nincs
folyószámla és munkabérhitel. A számlatartozások azért halmozódnak, mert az ÖNHIKI-t meg
kell várnunk. Az elmaradt tiszteletdíjnál is, ha vártak volna egy hetet, akkor megkaptuk volna
arra is az állami támogatást. Korábban kapott az önkormányzat kiegészítő támogatásként
6.800.000 Ft-ot közfoglalkoztatáshoz. Kértünk állásfoglalást, hogy az ebből megmaradt 5 millió
Ft-ot felhasználhassuk segélyezettek közfoglalkoztatására, hogy a jogszabály által előírt 30 nap
meglegyen. Megkaptuk a lehetőséget és 80 főt foglalkoztathatunk az év hátralévő részében, mely
700.000 Ft önrészt jelent az önkormányzatnak, a fennmaradó összegből esetleg gépeket
vásárolhatnánk. November 1-től november 30-ig jön be 10 fő és november 1-től december 31-ig
ugyancsak 10 fő pályakezdő, december 1-től december 31- ig pedig 60 fő közfoglalkoztatott lesz
8 órás munkakörben. A csatornák tisztításához érdemes lenne a fennmaradó összegből egy
kisméretű árokásó gép beszerzése.
Hozzászólások:
dr. Szabó István: Lehetne hómaró gépet is vásárolni, amelyekkel a járdákat tudnánk csúszás
mentesíteni. A településen lévő számos illegális szemétlerakó helyeket is fel lehetne
közfoglalkoztatottakkal számoltatni.
dr. Tóth László: Hótolót már vásároltunk, mellyel sószórást is lehet alkalmazni. A település
önfenntartását elősegítő gépeket lehet vásárolni.
Angyal László: A Szondy útnál közterületen van több olyan fa is, ami nagy szél esetén veszélyes
lehet, azok kivágását is meg kellene oldani.

2. Javaslat a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A járások esetében kiszámolták, hogy minden hivatal esetében az álláshelyek
1/3-át meg kell szüntetni. A mi esetünkben volt egy üres álláshely és egy ügyintézői hely,
amelyet átadtunk. A jelenlévő dolgozók meg lettek kérdezve és két önként jelentkező is lett
volna, de az ő munkájuk nélkül a hivatal nem tudott volna ellátni az eddig ellátott feladatokat.
Ezért került a döntés Szabó Orsolyára, aki a járáshoz kerül és feltehetően hetente 1-2 alkalommal
ki fog járni ide a településre ügysegédnek. A feladata a beadott kérelmeket továbbítani a járás
felé. A járás átvette őt, az áthelyezéséhez hozzájárult. Fel kellett ajánlani a dolgozók mellé
számítógépet és bútorzatot is, ezt megtettük. Voltak olyan települések, akik először úgy
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nyilatkoztak, hogy egyetlen egy főt se tudnak átadni, mert akkor nem tudják ellátni a szükséges
feladatokat, de végül is nekik is át kellett adni a létszámot.
Hozzászólások:
dr. Szabó István: Azzal az észrevétellel egyetértek Szabó Orsolya részéről, hogy sérelmezte,
hogy erről nem tudott, s vele személy szerint erről senki nem beszélt. Most álláshelyet vagy
konkrétan személyt kellett felajánlani az önkormányzatnak?
dr. Tóth László: Személy kellett megnevezni, neki folyamatos lesz a munkaviszonya, mert
áthelyezéssel megy át a járásba. Ugyanakkor a hivatalban fenn kell tartani neki egy irodát a
járásnak.
Angyal László: Elképzelhetőnek tartom, hogy a járásokba nem azok az emberek fognak majd
dolgozni, akik oda most be lesznek delegálva.
dr. Tóth László: Több település is üres álláshelyeket adott át, tehát tudnak biztosítani helyet más
dolgozóknak is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot:
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2012. (X. 24.) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
és a melléklet szerint elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötendő,
járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló
megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: dr. Tóth László polgármester, dr. Fábián Diána jegyző

3. Javaslat a Kamionparkoló Nemzeti Adó és Vámhivatal részére történő bérbeadására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrök a hivatal előtt állítják meg nap mint nap a
kamionokat. Megkerestem a vezetőt és jeleztem, hogy egész nap a hivatal előtt zúgnak a
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kamionok, a nagy zaj hátráltatja a hivatal munkáját. Ha továbbra is akarják folytatni az
ellenőrzéseket, akkor azt ne a hivatal előtt tegyék, hanem a kamionparkolónál, és annak a
használatára pedig fizessenek bérleti díjat. Minden bizonnyal nem fogadta nagy lelkesedéssel ezt
a kérést, mert ők állami szervként a munkájukat végzik, és nekik ehhez tulajdonképpen nem kell
engedélyt kérni. Viszont a kamionparkolóért mi is fizetünk bérleti díjat, ezért az a megállapodás
született, hogy 80.000 Ft bérleti díjat fizetnek és a kamionokat nem a hivatal előtt fogják
ellenőrizni.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2012. (X. 24.) önkormányzati határozata
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó
és Vámhivatallal kötendő bérleti szerződést e határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: következő munkanap
Felelős: dr. Tóth László polgármester

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013.
évi fordulójához történő csatlakozásra és az önkormányzati pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot 2012. november 23-ig lehet benyújtani,
melyben december végéig kell dönteni.
Hozzászólások:
Gordos Andrea: Hol lehet tájékozódni a pályázattal kapcsolatban?
Szabó Kornélia: A faliújságra kerül kifüggesztésre, valamint a honlapon is szerepel a pályázati
kiírás. Az előző évben pályázókat értesítjük az új pályázat benyújtási határidejéről. Van egy
internetes portál, ahol az önkormányzatnak és a pályázónak is be kell regisztrálni. A pályázónak
interneten kell kitöltenie a pályázati adatlapot, majd aláírva a mellékletekkel együtt benyújtani az
önkormányzathoz. Az önkormányzatnak pedig egy visszajelzést kell küldeni az internetes
oldalon, hogy a pályázatot befogadtuk.
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dr. Tóth László: Minden évben megállapítottunk erre a pályázatra egy 400.000 Ft-os
keretösszeget. Az a tapasztalat, hogy akiket érint, azok figyelemmel kísérik a pályázati kiírást.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2012. (X. 24.) önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
A képviselő-testület az Ösztöndíjpályázat 2013. évi „A” és „B”-típusú
pályázati kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Csatlakozási
Nyilatkozat aláírására.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat kihirdetéséhez kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: dr. Tóth László polgármester, dr. Fábián Diána jegyző

5. Szociális Bizottság új tagjának megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
dr. Tóth László: A Szociális Bizottság új tagjára egyetlen jelölt van: dr. Szabó István.
A bizottság elnöke javasolja, hogy dr. Szabó István képviselővel egészüljön ki a bizottság.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
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Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2012. (X. 24.) önkormányzati határozata
a Szociális Bizottság tagjának megválasztásáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
Bizottság tagjává választja dr. Szabó Istvánt.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth László polgármester

6. Egyebek
 A tiszteletdíj rendelet hatályon kívül helyezésének kérdése
dr. Tóth László: M. Szabó Gyula képviselő jelezte, hogy beszélt az ügyvéddel, aki szerint az
esetleges perújrafelvétel első és legfontosabb feltétele, hogy hatályon kívül helyezze megfelelő
indokolással az ügyre vonatkozó önkormányzati rendeletet.
 A közmeghallgatás tapasztalatai
dr. Tóth László: Az iskolaügyet megtárgyaltuk. A költségvetési törvénybe a mai nappal
helyeztek hatályon kívül egy mellékletet, amely helyett egy új lesz. Eddig az iskola biztosította a
normatívából a gyermekek szociális étkeztetését, melyet állítólag vissza akarnak tenni az
önkormányzatokhoz, így az önkormányzatoknak a normatíván felül hiányzó pénzösszeget
biztosítani kell. A közoktatási megállapodást a miniszter aláírta, és az alapítvány az időarányos
pénzt meg is kapta.
Gordos Andrea: Ez nem kevés összeg lesz, mert a településen a gyermekek 60-70%-a
szociálisan rászoruló étkező.
dr. Szabó István: Budapest esetében eddig az állam a budapesti önkormányzatnak iskolák
támogatására 22 milliárd Ft-ot fizetett. Azzal, hogy az állam átveszi az iskolákat, 29 milliárdot
vesz el a fővárostól. Ez 33%-al nagyobb forrást von ki, mint amit az állam eredetileg adott. Ebből
következően a konkrét számszaki adatokat nem lehet tudni. Egy biztos, hogy az önkormányzat
nem járhat rosszabbul és nem kerülhet többe alapítványi fenntartással sem, mintha állami lenne.
dr. Tóth László: A közmeghallgatáson felmerült a temető rendbehozatala, ez megoldódott és az
utakat is járhatóvá tettük, körülbelül 400.000 Ft-os összegből. Útfelújításra sajnos most nincs
pályázat, de a rendelkezésre álló keretünkből, amit lehet, megteszünk az utak helyreállítására.
dr. Szabó István: Az adóval kapcsolatos csekk ügyben az volt az értesítőn, hogy 2012.
szeptember 17. a fizetési határidő. Aki szeptember 20-ig befizette, annak semmi problémája nem
adódott. Nem értek egyet azzal, hogy aki határidőn túl fizette be az adót, azoknak a csekk
cseréjéből adódó plusz összeget az önkormányzat átvállalja.
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Angyal László: Szeptember 17-én kaptam kézhez az értesítőt és másnap be is fizettem és az is
biztos, hogy aki szeptember 20-ig befizette semmi plusz költsége nem származott. Azt kell szem
előtt tartani, hogy vállaljuk-e azt az önkormányzat részéről átvállaljuk-e a plusz kiadást, mert az
adófizetők nem tehetnek a pénzintézetváltásról. Nem értem, hogyha szeptember 17-ig van a
fizetési határidő, akkor miért szeptember 12-től hordják ki az értesítőket.
Szabó Kornélia: Előbb kezdték a kézbesítést, csak azok kapták meg később, akik nem
tartózkodtak otthon az első vagy második kézbesítésnél.
dr. Szabó István: A somosi polgároknak sok mindenhez köze van, de ahhoz, hogy az
önkormányzat kivel köt számlaszerződést, ahhoz nincs. A lakosságnak azt kell tudni, hogy az
adót 2012. szeptember 17-ig kell befizetni, és a kötelezettségének eleget kell tenni.
Gordos Andrea: A takarékszövetkezet is tájékoztathatta volna a polgármestert arról, hogyha
felbontja a szerződést, akkor annak mi a következménye a csekkbefizetések tekintetében.
Jelenleg két csekket kapunk: az első és második félévre vonatkozóan. Az a lehetőség, hogy aki
akarja, egy összegben befizesse megoldható-e?
Angyal László: Az önkormányzatnak kell intézkednie, hogy érdekelté tegye az állampolgárt arra,
hogy egy összegben fizesse meg az adót, és ad valami kedvezményt ilyen esetben.
dr. Tóth László: Úgy tudtuk, hogy az természetes, hogy az OTP összegyűjti a számlán a
befizetett pénzt, és majd átutalja.
dr. Szabó István: A települések egy része, amikor márciusban kiküldik az adót, két csekket
tartalmaz, és felhívják az állampolgár figyelmét, hogy meddig kell befizetni az első és második
félévet.
dr. Tóth László: Egy önkormányzat életében a pénzintézetváltás nagyon ritkán előforduló
esemény. A mi esetünkben is a kényszer vitt rá erre a döntésre. Meg kell gondolni, hogy
érdemes-e a lakossággal konfliktusba keveredni összesen körülbelül 200.000 Ft összeg miatt,
hiszen az önkormányzat a pénzintézetváltással több hitelének kamatát is hosszú távra
lecsökkentette, s ezzel lényegesen nagyobb megtakarításra tett szert.
Mivel további hozzászólás nem volt, dr. Tóth László polgármester
a képviselő-testület ülését 1830 órakor bezárja.
K.m.f.
dr. Tóth László
polgármester

Szabó Kornélia
jegyző h.

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Angyal László
képviselő

Gordos Andrea
képviselő
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