
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
február 12-én 1700 órai nyilvános testületi ülésén.
Jelen vannak: Szentes Dezső polgármester, Gácsi Mihályné 

alpolgármester, Balázsné Gyurkó Ágnes, Illés 
Ferenc,  Lovász  Ferencné,  Szentes  Dezsőné 
képviselők /6/

                                                          
Tanácskozási joggal: Kristóf Edit körjegyző
                                                          Hegedűs Oszkárné pü.főea.
                                                          Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz.tag
Szentes  Dezső  polgármester  1700 órakor  az  ülést  megnyitja,  köszönti  a 
megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Szalmatercs  község 
Képviselő-testülete határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján 
állapítsa meg a testület:
Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  napirendi  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester
(szóbeli előterjesztés)

2.)  Szalmatercs  Község  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének 
megtárgyalása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester Hegedűs Oszkárné pü.főea.
(írásbeli előterjesztés)

3.) Szalmatercs Község Önkormányzat 2009. évi Munkaterve
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester (írásbeli előterjesztés)

4.) A Szociális Törvény módosításából adódó feladatokról tájékoztatás
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester (szóbeli előterjesztés)
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5.)  E g y e b e k

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) A két ülés között történt eseményekről 
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szentes Dezső polgármester: Januárban nem tartottunk képviselő-testületi ülést. 
2008. december 29-30-én „Balga Jenő - Szmorad László-Győri Sándor” sakk-
asztalitennisz  versenyt,  2008.  december  30-án  „Oravecz  Ferenc”  futball 
bajnokságot rendeztünk, melyen kb. 100 fő jelent meg.

2009.  január  5-én  a  tartottunk  Ságújfaluban  egy  megbeszélést  a  környék 
polgármestereivel a szociális segély módosításával kapcsolatban.

Leader gyűlésen vettünk részt

Kérem a képviselő-testületet  a  két  ülés  között  történt  fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót vegye tudomásul. 

2.) Szalmatercs Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester Hegedűs Oszkárné pü.főea.
(írásbeli előterjesztés)

Szentes  Dezső  polgármester: Ismerteti  az  önkormányzat  költségvetésének 
teljesítését.  Az  önkormányzati  törvényben foglaltaknak eleget  tettünk,  a  többi 
önként vállalt feladatot pályázat útján kívánjuk megoldani.    

 Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott , és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 13.) sz. határozata
Szalmatercs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 
Varga  László  falugondnok  ruhapénzét  2009.  évben 
20.000.-Ft-ban, természetbeni étkezését 6.000.-Ft-ban
Gácsi  Mihályné  alpolgármester  tiszteltdíját  2009. 
március 1-től 21.400.-Ft-ban
Szalmatercsért  Baráti  Egyesület  2009.  évi  támogatását 
30.000.-Ft-ban 
Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi támogatását  50.000.-Ft-
ban 
Polgárőr Egyesület 2009. évi támogatását 50.000.-Ft-ban 
Népdalkör felmerülő költségek kifizetését állapítja meg.
Határidő : folyamatos
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Felelős : polgármester 
Balázsné  Gyurkó  Ágnes  képviselő,  Szociális  Biz.  elnöke:  A  Bizottság 
megtárgyalta a költségvetést és elfogadásra javasolja.
Szóban ismerteti Szentes Dezső polgármester úr levelét. A Bizottság a kérelmet 
megtárgyalta és a polgármester fizetésének 9-es szorzószámra való megemelését 
javasolják.   
Illés Ferenc képviselő : A polgármester fizetésének 8-as szorzószámra emelését 
javasolja.
Illés Ferenc képviselő a képviselő-testületi ülésről távozott. 
Gácsi Mihályné alpolgármester : A 9-es szorzószámot javasolja.

Szentes Dezső polgármester a  z ötv. 14.§.(2) bekezdése alapján bejelentette   
személyes érintettségét     szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a   
Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadott.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 13.) sz. határozata
Szalmatercs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy Szentes  Dezső  polgármester  havi 
munkabérének  szavazásában  vegyen részt. 
Határidő : értelemszerű
Felelős : körjegyző 

Szentes  Dezsőné képviselő :   Az ötv.  14.§.(2)  bekezdése  alapján bejelentette 
személyes érintettségét.
Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott, 

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 13.) sz. határozata
Szalmatercs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy Szentes Dezsőné képviselő Szentes 
Dezső  polgármester  havi  munkabérének  szavazásában 
vegyen részt. 
Határidő : értelemszerű
Felelős : körjegyző 

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott, 
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Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének     /2009. (II. 13.) sz. határozata
Szalmatercs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2009. március 1-től  Szentes Dezső 
havi munkabérét 347.850.-Ft-ban (9-es szorzószámmal) 
állapítja meg.  
Határidő : értelemszerű
Felelős : körjegyző 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott , és az alábbi rendeletet alkotta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II. 13.) rendelet
A 2008. évi költségvetésről 
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékleve/

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott , és az alábbi rendeletet alkotta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II. 13.) rendelet
A 2008. évi költségvetés módosításáról 
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékleve/

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 12.) sz. határozata
Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  Intézkedési  tervet  a  2009.  évi  költségvetés 
végrehajtásához e l f o g a d j a .
(Az Intézkedési terv  a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szentes Dezső polgármester
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3.) Szalmatercs Község Önkormányzat 2009. évi Munkaterve
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester (írásbeli előterjesztés)

Szentes Dezső polgármester : Szóban is ismerteti a 2009. évi munkatervet.
Gácsi Mihályné alpolgármester : A munkatervet javasolom elfogadásra.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet  Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül elfogadott és  az alábbi határozatot 
hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének     /2009. (II.12.) sz. határozata
Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2009. évi Munkatervet elfogadja.   
Határidő : azonnal
Felelős : Szentes Dezső polgármester 

4.)  A Szociális Törvény módosításából adódó feladatokról tájékoztatás
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester (szóbeli előterjesztés)

Szentes  Dezső  polgármester  :  Szóban  is  ismerteti  a  szociális  törvény 
módosításából adódó feladatokról tájékoztatást.

Kérem a képviselő-testületet a tájékoztatót vegye tudomásul. 

5.) E g y e b e k
A. Előterjesztő : Szentes Dezső polgármester
Szentes Dezső polgármester: 

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 12.) sz  határozata

Szalmatercs  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Kultúrotthon érintésvédelemének  vizsgálatát 
elkészítteti,  mivel  a  korábban  készült  érvényességi 
határideje már lejárt.  
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szentes Dezső polgármester
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B. Előterjesztő : Szentes Dezső polgármester
Szentes  Dezső  polgármester:  Szóban  ismerteti  a  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság által megküldött három határozatot közigazgatási 
bírság kiszabásáról.
Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott , és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 12.) sz. határozata
Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság  által  megküldött  három  határozatot 
közigazgatási bírság kiszabásáról és úgy határozott, hogy
Varga  László  falugondnokot  kötelezi,  hogy  a  bírság 
50%-át 6 havi részletben fizesse meg az önkormányzat 
részére. 
Legközelebb ilyen esetben a gépjármű vezetője köteles  a 
bírság  50%-át  megfizetni  az  önkormányzat  részére. 
Nagyobb  összeg  esetén  mérlegelni  kell  a  részletfizetés 
lehetőségét.   
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szentes Dezső polgármester

C. Előterjesztő : Szentes Dezső polgármester
Szentes  Dezső  polgármester  :  Ismerteti  a  salgótarjáni  Nógrád  Megyei 
Tűzoltóság levelét. 

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott , és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    /2009. (II. 12.) sz. határozata
Szalmatercs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és döntött arról, hogy a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságát támogatja erdőtüzes 
gépjármű beszerzésében 26.365.-Ft összegben.
Szalmatercs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a körjegyzőt, hogy az 1) pontban hozott döntésről 
a határozat megküldésével értesítse a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságát.
Felhatalmazza   a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  a 
megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szentes Dezső polgármester
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D.  Előterjesztő : Szentes Dezső polgármester
Szentes Dezső polgármester :  Ismerteti ifj. Jónás Béla Szalmatercs Kossuth út 
18/A. sz. alatti lakos kérelmét.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott , és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének     /2009. (II.12.) sz. határozata
Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta   ifj.  Jónás  Béla  Szalmatercs  Kossuth  út 
18/A. sz. alatti lakos kérelmét és úgy határozott, hogy a 
jogerős bírósági végzést megvárja, így addig a kérelem 
ügyében nem dönt. 
Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szentes Dezső polgármester az ülést 2050 

órakor berekeszti.

K.m.f.

        Kristóf Edit                                                                    Szentes Dezső
         körjegyző                                                                       polgármester
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	N a p i r e n d

