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Szalmatercsi Hírmondó 
I. évfolyam 1. szám – Szalmatercs Község Önkormányzatának időszaki tájékoztatója 

 

Tisztelt Szalmatercsiek! 

A lakosság minél jobb és szélesebb körben történő tájékoztatása érdekében „útjára” indítunk egy 

önkormányzati tájékoztatót, amely a legfontosabb döntéseket, történéseket, tudnivalókat tartalmaz-

za. Elsőként megpróbáljuk számba venni a 2010-es önkormányzati választásokat követő történése-

ket. Kérjük, fogadják szeretettel kezdeményezésünket! 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
MEGALAKULT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete 2010. október 14-én tartotta ala-

kuló ülését, ahol a megválasztott képviselők 

(Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes Dezsőné, 

Szmorad László, Takács Tamás) és Szentes 

Dezső polgármester is letette az esküt. A pol-

gármester javaslatára a képviselő-testület titkos 

szavazással Szmorad László képviselőt vá-

lasztotta társadalmi megbízatású alpolgár-

mesterré. A képviselő-testület az alakuló ülé-

sen a következő intézkedéseket hozta: 

- a polgármester költségátalányát – a törvényi 

minimumra - az illetményének 20 %-ának mér-

tékére, bruttó 69.570 Ft-ra csökkentette, amely-

re a polgármester az önkormányzati választás 

időpontjától, 2010. október 3-i időponttól jogo-

sult. 

- az új képviselő-testület, valamint az alpolgár-

mester az alakuló ülésen egyhangúlag lemond-

tak a tiszteletdíjukról és a képviselőknek járó 

megyei hírlap előfizetésről. 

KÖZÖSSÉGI CÉLOK 

Az eddigiektől eltérően a képviselő-testület lét-

rehozott egy Közösségi célok nevű alszámlát, 

amelyre 2010. október 1-től havonta 70.000 Ft 

összeget utal át, hogy a tiszteletdíjakról való 

lemondásuk eredményét láthatóvá tegyék. A 

közösségi célok alszámlán lévő összegről kizá-

rólag testületi felhatalmazással lehet rendelkez-

ni. Ez 2010.október 1-től 2011. augusztus 31-ig 

770.000 Ft-ot jelent, melyből a 

39/2011.(IV.21.) számú határozat alapján a 

húsvét előtti lakossági élelmiszercsomagok 

finanszírozására 271.125 Ft-ot használt fel a 

képviselő-testület. Jelenleg a számlán 

499.025 Ft áll rendelkezésre. 
 

 

BIZOTTSÁGOK 

A képviselő-testület 3 új bizottságot hozott létre 

2010. novemberében, melyeknek tagjai tiszte-

letdíj nélkül végzik munkájukat. A 3 bizott-

ság és tagjai: 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizott-

ság: Szentes Dezsőné képviselő, a bizottság 

elnöke, Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

és Illés Péter László külsős tag. 

Településüzemeltetési és Településrendészeti 

Bizottság: Takács Tamás képviselő, a bizottság 

elnöke, Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, a 

bizottság tagja és Horváth Tamás külsős tag. 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottság: 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, a bizottság 

elnöke, Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági 

tag, Juhász Richárd külsős tag. 
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MEGALAKULT A CKÖ 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányza-

ta 2010.október 14-én tartotta alakuló ülését. 

2010. október 6-án Bangóné Jónás Magdolna 

írásban lemondott tisztségéről, így a Helyi Vá-

lasztási Bizottság 38/2010. (X.07) számú hatá-

rozatával a sorrendben soron következő Kardos 

Attilát jelölte ki képviselőnek. A CKÖ képvise-

lőinek neve tehát: Varga Sándor, Fehér Vilmos, 

Rusznyák János, Kardos Attila. A megválasz-

tott képviselők Rusznyák Jánost választották a 

CKÖ elnökének, Kardos Attilát pedig elnök-

helyettesének. A CKÖ az 52/2010. (XI.11.) sz. 

határozatával egyhangúlag úgy döntött, hogy 

2010. november 1-től lemondanak a képviselői 

tiszteletdíjukról. 
 

KÖRJEGYZŐI VÁLTOZÁSOK 

Kristóf Edit Endrefalva – Szalmatercs - Szé-

csényfelfalu Községek Körjegyzőségének kör-

jegyzője megpályázta és elnyerte az Őrhalom – 

Csitár - Iliny Községek Körjegyzőségének kör-

jegyzői munkakörét, ahová 2010. november 15. 

nappal kérte áthelyezését. Az áthelyezéssel 

kapcsolatos kérdések ügyében Endrefalva, 

Szalmatercs és Szécsényfelfalu községek kép-

viselő-testületei kétszer is üléseztek Felfalun. 

Az együttes üléseken a képviselő-testületek 

hozzájárultak a körjegyző áthelyezéséhez, dön-

töttek a körjegyzői pályázat kiírásáról, melynek 

elbírálását követően a helyettesítői feladatokat 

ellátó körjegyzőt, Vincze Nikolettet nevezték ki 

2010. december 1-től határozatlan időre kör-

jegyzővé. A körjegyző a hatáskörébe tartozó 

ügyekkel csütörtökön ügyfélfogadási időben 

elérhető körjegyzőség szalmatercsi hivatalában. 
 

Iskolai igazolatlan hiányzások következménye 

Ezúton hívjuk fel minden tanköteles gyermek 

és szülő figyelmét, hogy amennyiben gyerme-

kük nem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazo-

latlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámható-

ságnak – az iskola jelzése alapján – fel kell 

függesztenie az iskoláztatási támogatást és 

védelembe kell vennie a gyermeket. Szalma-

tercsen eddig 1 gyermek esetében haladta meg 

az igazolatlan hiányzások száma az 50 órát, 

viszont több esetben került sor figyelmeztetések 

kiküldésére is. Kérjük a szülőket, hogy szep-

tembertől az iskola előzetes jelzéseit is vegyék 

figyelembe, ne csak akkor figyeljenek gyerme-

keikre, amikor a támogatás már felfüggesztésre 

kerül. 

Külön kiemelendő, hogy a hiányzások miatt 

nemcsak az iskoláztatási támogatás kerülhet 

felfüggesztésre, hiszen a tankötelezettség miatt 

szabálysértési eljárást is le kell folytatni a szü-

lők ellen. 
 

ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEK 

A település Mikulás napi ünnepségére 2010. 

december 4-én, míg az Idősek Napjára decem-

ber 5-én került sor. A CKÖ 35.000 Ft-tal támo-

gatta a rendezvényt, amelynek költsége össze-

sen 112.160 Ft. 

December 5-én került megtartásra az Idősek 

Napja. Ennek költsége összesen 345.270 Ft. 

December 29-én került megrendezésre a Balga 

Jenő – Szmorad László – Győri Sándor – Mül-

ler Gyula sakk- és asztalitenisz torna, míg de-

cember 30-án az Oravecz Ferenc labdarúgó em-

léktorna. A két rendezvényen kb. 60 fő vett 

részt. 
 

ÉLELMISZERCSOMAG OSZTÁS 

Önkormányzatunk sikerrel pályázott a Mező-

gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU Élel-

miszersegély programjára, így a Katolikus Ka-

ritász, mint Segélyszervezet jóvoltából 2010. 

decemberében és 2011. július elején is tartós 

élelmiszerosztásra került sor a településen. 
 

VÍZDÍJAK 

Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 2010. év végén rendeletben szabá-

lyozta a hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-

szolgáltatás lakossági és közületi díjait, mely 

szerint: Szalmatercs község területén az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

által végzett ivóvíz-szolgáltatás 2011.évi díjai: 
a) Lakossági fogyasztók részére: 403 Ft/m

3
 + ÁFA 

b) Közületi fogyasztók részére: 484 Ft/m
3
+ ÁFA 

A szennyvíz-csatornaszolgáltatás 2011. évi díjai: 

a) Lakossági fogyasztók részére: 386 Ft/m
3
+ ÁFA 

b) Közületi fogyasztók részére: 343 Ft/m
3
+ ÁFA 

A csatornaszolgáltatási díjat terheli a külön jogsza-

bályban meghatározott számítás szerinti vízterhelé-

si díj, mely 2011-re 9,20 Ft/m
3
. 

 

HULLADÉKKEZELÉSI DÍJAK 

A képviselő-testület szintén 2010. év végén 

határozta meg a lakossági kommunális szilárd 

hulladék elszállításáért és kezeléséért fizetendő 

díjakat, mely szerint 2011. január 1-től 1 db 120 



 3 

literes gyűjtőedény esetén 680 Ft + 25 % 

ÁFA/hó, összesen bruttó 850 Ft/hó hulladék-

kezelési díjat kell fizetnie az ingatlantulajdo-

nosoknak. 

A 70 éven felüli, egyedül élő nyugdíjas ingat-

lantulajdonos kedvezményes hulladékkezelési 

díjra jogosult. A kedvezményes díj mértéke 1 

db 120 literes gyűjtőedény esetén 520 Ft + 25 

% ÁFA/hó, összesen 650 Ft/hó. 
 

I. ISTVÁN DÍJ 

Szalmatercs és Karancsság községek önkor-

mányzatainak képviselő-testületei úgy határoz-

tak, hogy 2011. évben az I. István díjat felnőtt 

kategóriában Illés Ferencné konyhai alkalma-

zott, - főszakács - kapja. A díj átadására 2011. 

június 18-án 10 órakor a ballagási ünnepségen 

került sor. A díjazottnak ezúton is gratulálunk! 

Gyermek kategóriában az I. István díj nem ke-

rült kiadásra. 
 

CIVIL SZERVEZETEKRŐL 

Sajnálattal vette tudomásul a képviselő-testület, 

hogy a Búzavirág Népdalkör 2010. őszén fel-

oszlott, viszont örömmel értesült róla, hogy a 

községi Polgárőrség újjászerveződött. Az új 

elnöke Horváth Tamás lett. 

Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete 
2011. május 21-én megyei versenyen képvisel-

tette magát Nézsán. Az ifisták első és második 

helyezést értek el, míg a felnőttek 3. helyezést 

értek el. Gratulálunk nekik! A képviselő-

testület a szervezet 2011. évi támogatását 

50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra emelte. Egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően, 2011. augusztusá-

ban a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatósága az egyesületet 250.000 Ft támoga-

tásban részesítette, melyet a civil szervezet 

technikai eszközök fejlesztésére fordíthat. 

A Szalmatercsért Baráti Egyesület ifjúsági 

szálláshely kialakítására nyújt be pályázatot az 

önkormányzattal együttműködve. A képviselő-

testület 320.000 Ft támogatást nyújtott a szer-

vezetnek, hogy a pályázathoz szükséges terv-

dokumentációt az egyesület elkészíttethesse. 
 

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

Pályázatot nyújtottunk be a települési önkor-

mányzatok részére szociális nyári gyermekét-

keztetés céljából 2011. évben nyújtott támoga-

tás igénylésének, folyósításának és elszámolá-

sának részletes szabályairól szóló 16/2011. 

(IV.29.) NEFMI rendelet alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek nyári gyermekétkeztetésének bizto-

sítására. A pályázat sikeres volt, így 47 fő 

gyermek étkeztetésére kerülhet sor 55 napon 

keresztül. A támogatás összege 956.450 Ft. 
 

MINDEN GYERMEK LAKJON JÓL 

Önkormányzatunk is csatlakozott a Minden 

gyermek lakjon jól! Programhoz. Kardos Attila 

közfoglalkoztatás-szervező felmérte és koordi-

nálta a program során szétosztott vetőmagokat 

és kisállatokat. 
 

TÁMOGATÁSOK 

A Képviselő-testülete áprilisban úgy határozott, 

hogy az óvoda nyílt hét programját és az iskola 

gyermeknapi programját 20.000 Ft-20.000 Ft-

tal támogatja, továbbá jutalmazta a szalmatercsi 

lakhelyű gyermekeket, akik a Te Szedd! – Ön-

kéntesen a tiszta Magyarországért! program 

keretén belül 2011. május 21-én részt vettek a 

mozgalomban. 

A képviselő-testület 75.000 Ft-tal támogatta az 

iskola, óvoda, konyha dolgozóinak bécsi kirán-

dulását munkájuk elismeréséül. 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül 

ellátott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

ügyfélfogadást tart településünkön. Papp Krisz-

tina családgondozót és Joó Csilla családgondo-

zót csütörtökönként kereshetik a hivatalban 

kérdéseikkel. 
 

FOGORVOSI ELLÁTÁS 

Dr. Brumár Mihály fogorvos úr bejelentette, 

hogy felfüggeszti a fogorvosi szakrendelés mű-

ködtetését Szécsényfelfaluban így betegeit a 

továbbiakban már csak a karancssági rendelő-

jében fogadja. 
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

A védőnői feladatokat – átszervezések miatt - a 

településen csütörtökönként Oláhné Deák Éva 

védőnő látja el helyettesítéssel. 

KONYHA KISZERVEZÉSE 

Karancsság és Szalmatercs települések képvise-

lő-testületei úgy döntöttek, hogy megvizsgálják 

annak lehetőségét, takarékosabban működtethe-

tő-e a konyha, amennyiben vállalkozás működ-

tetné, nem az önkormányzatok. Ennek érdeké-

ben a megyei hírlapban hirdetés került feladás-

ra. 
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LAKÓKÖRNYEZET RENDBENTARTÁSA 

A szociális törvény módosítása az aktív korúak 

ellátása között új ellátási formaként bevezette 

az ún. bérpótló juttatást (BPJ) a rendelkezésre 

állási támogatás (RÁT) helyett. A módosított 

törvény előírta a települési önkormányzatok-

nak, hogy rendeletükben a bérpótló juttatásra 

való jogosultság egyéb feltételeit előírja. Esze-

rint a Képviselő-testület szabályozhatta azokat 

az elvárásokat, amelyek az igénylő lakókörnye-

zete rendezettségének biztosítására vonatkoz-

nak. Szalmatercs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi elvárásokat fo-

galmazta meg az ellátás feltételeként: A bérpót-

ló juttatást kérelmező, valamint az ellátás jogo-

sultja köteles biztosítani lakókörnyezetének 

rendben tartását, így különösen köteles az 

általa életvitelszerűen lakott ingatlan: 

- előtti területet az útpadkáig tisztán tartani, 

- előtti árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz 

tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosításáról gondoskodni, 

- előtti területet, valamint az ingatlan udvarát, 

gyom-, gaz- és parlagfű-mentesen tartani, 

- terültén tartott ebet, ebeket zárt helyen, körbe-

kerített területen vagy kennelben tartani,  

- környezetét hulladékmentesen, tisztán tartani, 

- területén, valamint az ingatlan előtti területen 

lévő járda hó- és jégmentesítését elvégezni, 

- területén környezetszennyező anyaggal (mű-

anyag, rongy, stb.) történő fűtéstől, tüzeléstől, 

nyílt égetéstől tartózkodni. 

A lakókörnyezet rendben tartását ellenőrizni 

kell, ennek gyakoriságát, eljárási módját, az 

ellenőrzésben részt vevők körét is szabályozták 

a helyi rendeletbe. 

Amennyiben bejelentés és annak helyszíni el-

lenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés 

alapján megállapításra kerül, hogy a rende-

letben megállapított rendezett lakókörnye-

zetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, 

abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogo-

sultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább 

ötnapos határidő kitűzésével a körjegyző - az 

elvégzendő tevékenységek konkrét megjelö-

lésével - felszólítja. 

A helyszíni ellenőrzésre a körjegyző által kije-

lölt köztisztviselő jogosult. Amennyiben a kére-

lem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólí-

tás ellenére nem tesz eleget az előírtaknak, úgy 

a bérpótló juttatást nem lehet megállapítani, 

illetve a már megállapított ellátást meg kell 

szüntetni. 

Ezúton hívjuk fel minden BPJ-ben részesülő 

ingatlantulajdonos és -használó figyelmét, 

hogy az ellenőrzés előtt tegyék rendbe a fen-

tieknek megfelelően lakókörnyezetüket, kü-

lönben az ellátást nem tudjuk megállapítani, 

vagy meg kell azt szüntetnünk. 
 

FŰKASZÁLÁS 

Az Önkormányzat ezúton is tájékoztatja a tele-

pülésen élőket, hogy sajnos ebben az évben 

nincs lehetősége a házak előtti fű lekaszálásra. 

Ez részben anyagi, részben a lecsökkent köz-

foglalkoztatásban résztvevők száma miatt ala-

kult így. Kérünk mindenkit, hogy gondoskod-

jon az ingatlanok előtti terület tisztán tartásáról. 

Azoknak, akik ezt valamilyen oknál fogva nem 

tudják megtenni, az önkormányzat annyi segít-

séget tud nyújtani, hogy önköltségen, bruttó 10 

Ft/m2 áron kérelemre lenyíratja a füvet. A ké-

relmeket formanyomtatványon a Hivatalban 

kell benyújtani. 
 

PAVILON ELBONTÁSA 

2011. áprilisában a képviselő-testülete úgy ha-

tározott, hogy a Kossuth úton, a 336/2. helyrajzi 

számon található telepíthető pavilont elbontja 

és meghirdeti eladásra. A pavilon elbontásra 

került, a részletekről érdeklődni Szentes Dezső 

polgármesternél vagy Szmorad László alpol-

gármesternél lehet. 
 

MELLÉKHELYISÉG ELBONTÁSA 

A képviselő-testület döntött a templom melletti 

wc elbontásáról is. A határozatot azonban a fa-

lugyűlést követően – a lakossági észrevételeket 

figyelembe véve- módosította a testület, mely 

szerint az elbontás abban az esetben történik 

meg, ha a tervezett Szent Imre tér pályázata 

sikeres lesz. 
 

FALUGYŰLÉS 

A képviselő-testület 2011. június 24-én 18 

órától tartotta idei falugyűlését, melyen a pol-

gármester és a képviselők beszámoltak a fon-

tosabb döntésekről és a jövőbeni tervekről. A 

falugyűlésen jelen volt Sebestyén Szilárd, 

Szécsény Városi Rendőrkapitányság vezetője 

és Máté Csaba, az Észak-magyarországi Regi-

onális Vízművek Zrt. divízióvezetője is. A 

falugyűlésen lehetőség volt lakossági kérdé-

sek, észrevételeket megtételére is. 
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KÖZFOGLALKOZTATÁS_SZERVEZŐ 

Egy pályázatnak köszönhetően 2011. évtől köz-

foglalkoztatás szervezőt alkalmaz az önkor-

mányzat. A munkavállaló bérére 100 % támo-

gatást kapunk utólagos elszámolás keretében. 
 

KÖLTSÉGVETÉSEK 

Az önkormányzat februárban elfogadta, majd 

áprilisban módosította költségvetési rendeletét, 

mely szerint az önkormányzat elfogadott 

Bevételi főösszege:  64.793  eFt 

Kiadási főösszege:  73.899  eFt 

Forráshiányának főösszege:   9.106  eFt. 

A képviselők a költségvetés végrehajtási sza-

bályainak megalkotásakor az alábbi intézke-

déseket hozták: 

- a községgazdálkodás szakfeladaton a fűkaszá-

láshoz, fűrészeléshez felhasználható hajtó- ke-

nőanyagnál a rendelet-tervezetben szereplő 

450.000 Ft-ot 250.000 Ft-ra csökkentették, az 

így megtakarított 200.000 Ft áfával növelt ösz-

szegét, azaz 250.000 Ft-ot átcsoportosították az 

épületek felújítására, 

- eltörölték a közalkalmazotti adható juttatást, 

cafetériát, amely 6.000 Ft/hó/fő, amely évi 

66.000 Ft megtakarítást eredményezett, 

- a kulturális műsorok, rendezvényekre beterve-

zett 1.400.000 Ft-ot 500.000 Ft-ra csökkentet-

ték, 

- a szabadidő, sport tevékenységre tervezett 

125.000 Ft-ot átcsoportosították, erre a célra 

nem különítettek el külön összeget, 

- beterveztek 200.000 Ft-ot a kötelező falu-

gondnoki tanfolyamra, 

- 800.000 Ft-ot különítettek el egy Falufejlesz-

tési Nonprofit Kft. létrehozására, 

- a polgármester által kért, az előzetes informá-

ciók szerinti ez évben esedékes polgármesteri 

jubileumi jutalom és vonzatai nem kerültek be-

tervezésre, mivel az későbbi időpontban válik 

esedékessé. 

A 2010. évi költségvetési beszámoló 86.103 

eFt bevétellel, 85.616 eFt kiadással került 

elfogadásra. 

Hitelállományunk a következőképp alakult: 

- fejlesztési hitel 7.000 eFt, 

- míg működési hitel 2.000 eFt volt. 

Vagyonértékünk 2010. december 31-i állapot 

szerint 291.195 ezer forint. Így sikerült elérni, 

hogy év végére 1.221 eFt maradt 

zárópénzkészletként. 

Szintén elfogadta a képviselő-testület az End-

refalva - Szalmatercs – Szécsényfelfalu Kö-

zségek Körjegyzőségének 2011. évi költségve-

tését és a 2010. évi költségvetési beszámolót, 

valamint a Karancsság Község Önkormány-

zatával közösen fenntartott intézmények 

költségvetését és beszámolóját is. 

Az oktatási intézmények 2010. évi költségve-

tési zárszámadásának 

a) bevételi főösszegét:             101.840 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét:              101.840 e Ft-ban 

állapította meg és hagyta jóvá a képviselő-

testület. 

A védőnői szolgálat 2010.évi teljesítési zár-

számadásának 

a) bevételi főösszegét:                4.087 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét:                 4.087 e Ft-ban 

állapította meg és hagyta jóvá a képviselő-

testület. 
 

KINTLÉVŐSÉGEK 

Az önkormányzat kintlévőségei a 2010. decem-

ber 31-i állapotnak megfelelően: 

- Iparűzési adó: 527.475 Ft 

- Gépjármű adó: 2.411.028 Ft 

- Szemétszállítási díj: 1.164.790 Ft 

- Vizi közmű hozzájárulás: 210.900 Ft 

- Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás: 

1.248.001 Ft 

- Gázberuházáshoz érdekeltségi hozzájárulás a 

kamathoz: 317.831 Ft 

- Kamatmentes kölcsönök: 911.660 Ft 

Összességében: 6.791.685 Ft. 
 

PÁLYÁZAT UTAKRA 

A képviselő-testület pályázatot nyújtott be az 

ÉMOP 3.1.2/E-11 pályázati azonosító számú 

kiírásra „Településrekonstrukció beavatkozá-

sok az árvíz sújtotta Szalmatercs településen” 

címmel. 

Az önkormányzat a projekten belül önkor-

mányzati utak aszfaltozását, átereszek felújítá-

sát és árokmeder burkolását jelölte meg. A 

projekt teljes költségvetése bruttó 12.982.000 

Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 

12.332.900 Ft. A képviselő-testület vállalta, 

hogy sikeres pályázat esetén a projekt megva-

lósításához bruttó 649.100 Ft összegű saját 

erőt biztosít. 
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PÁLYÁZAT SZÁLLÁSHELYRE 

A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Szal-

matercsért Baráti Egyesület támogatási kérel-

met nyújtson be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékeny-

ségek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támo-

gatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. 

(V.26.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont-

ja alapján „falusi szálláshely és kapcsolódó 

szolgáltatások kialakításához, már működő 

falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsíté-

séhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 

fejlesztéséhez (1. célterület)”, amely a támo-

gatási kérelem pozitív elbírálása esetén az ön-

kormányzat tulajdonában álló, 3163 Szalma-

tercs, Rákóczi út 17. szám (helyrajziszám: 

388.) alatt található ingatlanon valósul meg. A 

pályázat benyújtása folyamatban van. 
 

BE NEM FIZETETT BÍRSÁGOK 

A minimum harmincezres bírság mellett továb-

bi, több tízezres költsége lesz azoknak az autó-

soknak, akik nem fizetik be maguktól, határidő-

re a büntetést. Januárban ugyanis úgy szigorí-

tották a szabályozást, hogy 7 közlekedési sza-

bályszegésnél, például gyorshajtásnál, piros 

lámpánál, szabálytalan parkolásnál a fizetési 

határidő lejárta után már nemcsak behajtják a 

bírságot, hanem az autót is kivonják a forga-

lomból. 

Kérjük, azokat, akik tájékoztatást kapnak 

Hivatalunktól, hogy bírságuk adók módjára 

történő behajtását rendelték el, tegyenek ele-

get fizetési kötelezettségüknek, mert a követ-

kező lépés a gépjármű- kivonatás lesz. 
 

GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjárműadóról szóló törvény rendelkezése 

szerint amennyiben az adóalany adótartozása az 

egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közle-

kedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a köz-

lekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az 

adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a 

forgalomból való kivonását. 

Minden éven túli tartozónak kiküldtünk egy 

felszólító levelet, amelyben felhívtuk a figyel-

met, hogy amennyiben a fennálló tartozását - a 

felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül 

- nem rendezi, elindítjuk a gépjármű forgalom-

ból történő kivonását. (Az Okmányiroda tájé-

koztatása alapján a forgalomból kivont gépjár-

mű visszahelyezésének jelenlegi díja 10.900 

Ft.) Kérjük a tartozások minél előbbi rendezé-

sét! 

 
EBEK KÖTELEZŐ OLTÁSA 

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására 

tavasszal került sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy 

a veszettség elleni védekezés részletes szabá-

lyairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 

szerint, az állattartó többek között köteles: 

a) minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszett-

ség ellen saját költségén az állat-egészségügyi 

felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni 

az alábbiak szerint: 

- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

- az első oltást követően 6 hónapon belül, 

- ezt követően évenként; 

b) az oltási könyvet megőrizni, azt állat-

egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, 

illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdo-

nosnak átadni, 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése 

esetén az oltást végző állatorvostól 8 napon be-

lül az oltási könyv pótlását kérni. 

Kérjük az eb tulajdonosokat, hogy akik még 

nem tettek eleget kötelezettségüknek, a la-

kosság egészsége és a büntetés elkerülése ér-

dekében ezt minél előbb tegyék meg, hiszen 

az állat-egészségügyi hatóság a kötelező oltás 

elmulasztását pénzbírsággal bünteti! 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL 

A 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása ható-

sági szerződés szerint a Munkaerő-piaci Alap 

„Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzatának 

megyei decentralizált keretéből a községünkre 

meghatározott keretösszegen belül a következő 

ütemezés szerint alakul: 

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás: 

2011.03.01-2011.06.30. 2 fő napi 6 órás 

2011.03.01-2011.12.31. 2 fő napi 8 órás 

2011.05.01-2011.10.15. 3 fő napi 6 órás 

Rövid időtartamú foglalkoztatás: 

2011.03.01-2011.04.30. 1 fő napi 4 órás 

2011.03.01-2011.06.30. 1 fő napi 4 órás 

2011.05.01-2011.06.30. 7 fő napi 4 órás 

2011.07.01-2011.08.31. 13 fő napi 4 órás 

2011.08.01-2011.11.30. 8 fő napi 4 órás 

2011.09.01-2011.10.31. 11 fő napi 4 órás 

2011.11.01-2011.12.31. 11 fő napi 4 órás 


