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Szalmatercs Község       Önkormányzat
                                                                  Képviselő-testületének 2009. június 04-án
                                                                  megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
június 04-én 1700 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Szentes Dezső polgármester, Gácsi Mihályné 

alpolgármester,  Balászné  Gyurkó  Ágnes, 
Csecsődi  Sándor,  Lovász  Ferencné,  Szentes 
Dezsőné képviselők /6 fő/.

Tanácskozási joggal:          
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző
                                          
                                                      

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

2.Közösen működtetett intézmények 2008. évi beszámolója utólagos megbeszélése
     Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

3.I.István díj kiadásáról döntés
     Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

4.E g y e b e k



NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Szentes Dezső: ismertette az elmúlt ülés óta eltelt időben történteket. 2009. június 2-án 
esküdt  tettek  a  pártok  delegáltjai  a  június  7-én  megtartandó  Európai  parlamenti 
választásra.  Delegáltak:  Fidesz-KNP:  Brunda  Erika,  MSZP:  Talács  Tamás,  Jobbik: 
Stejb Péter.
2009. június 2-án két pályázat került benyújtásra: LEKI Ravatalozó felújítása, előtető 
készítésére, TEKI Játszótér építése. Az utak felújítására a TEUT-ban nem nyújtottuk 
be a pályázatot, mivel az ÉMOP-ban újra kiírásra kerül, jobb feltételekkel. Az indok, 
hogy a TEUT-ban a pályázaton elnyerhető támogatás 58 %.
Ismertette, hogy június 14-től, június 18-ig Dél-Tiroli tanulmányúton vesz részt.
2009. június 3-án sor került a szokásos tavaszi lomtalanításra.
 

2.Közösen működtetett intézmények 2008. évi beszámolója utólagos megbeszélése
Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

A Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kimutatott hiányhoz abban 
az  esetben  járul  hozzá,  amennyiben a  MÁK felé  leadott  beszámolóban a  túllépést 
(hiányt) indokolni tudják, számszakilag alátámasztják. Megbízza a képviselő-testület 
Hegedüs  Oszkárné  pénzügyi  főtanácsost  és  Szentes  Dezső  polgármestert,  hogy  a 
Karancssággal  közösen  működtetett  intézmények  beszámolóját  vizsgálja  meg.  A 
Karancsság Községi Önkormányzat jegyzőjétől bővebb felvilágosítást kér.



3.I.István díj kiadásáról döntés
     Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

Szentes Dezső tájékoztatta  a képviselő-testületet tagjait az I.István díj odaítéléséről 
kapcsolatos tantestület javaslatáról, melynek alapján a kollégák közül tikos szavazással 
felnőtt kategóriában a legtöbb szavazatot Nagy Sándorné nyugállományú óvónő kapta. 
Nevezett hosszú évek óta óvodánk vezető óvónője volt, lelkiismeretesen végezte 
munkáját, példaértékű magatartása, önzetlen segítő készsége, példa értékő gyermek 
szeretete volt nyugdíjazásáig. Tanulói fokozatra Berki Beatrix kapta a letöbb 
szavazatot, aki jó tanuló, tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vett, ahol 
sikeresen szerepelt. Iskolai és egyéb rendezvényeken aktívan szerepelt, valamint 
kiváló közösségi munkát végzett.Ezek alapján javasolja, hogy az I.István díj 2009. évi 
odaitélésében felnőtt kategóriában Nagy Sándorné, gyermek kategóriában Berki 
Beatrix kapja a díjat, mely a ballagási ünnepségen kerüljön átadásra. A ballagás 2009. 
június 13-án 10 órakor lesz azI.István Általános Iskolában.
Kéri a képviselők javaslatát.
A  képviselők  egybehangzóan  javasolják  elfogadásra  a  felnőtt  kategóriában  Nagy 
Sándorné, a gyermek kategóriában Berki Beatix részére az I.István díj odaitélését.

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
………/2009. (VI. 04.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az I.István díj 2009. évi odaitélésében felnőtt 
kategóriában Nagy Sándorné, gyermek kategóriában Berki 
Beatrix kapja a díjat, mely a ballági ünnepségen kerüljön 
átadásra. A ballagás 2009. június 13-án 10 órakor lesz az 
I.István Általános Iskolában.
A díj összege felnőtt kategóriában nettó: 35.000 Ft, a 
gyermek kategóriában a díj összege nettó: 15.000 Ft.   

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester



4.E g y e b e k

A/
Szentes  Dezső:  I.István  Általános  Iskola  és  Napköziotthonos  Óvoda   Alapító 
Okiratának módosítását kérem fogadjuk el.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(VI.04.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
költségvetési  szervek  fogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló 
2008. évi CV. Törvény vonatkozó rendelkezései szerint 
az I.István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
alapító  okiratát  felülvizsgálta  és  2009.  július  1.  napi 
hatállyal  jóváhagyja,  e  határozat  1.)  számú  melléklete 
szerinti tartalommal, a 2/2009.(II.12.) számú határozattal 
jóváhagyott  többszörösen  módosított  korábbi  alapító 
okirat hatályon kívül helyezése mellett.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
alapító  okiratot  írják  alá,  majd  Ságújfalu-Karancsság 
körjegyzője  az  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartást 
végző szerv részére küldje meg.  

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

B/
Szentes  Dezső:  I.István  Általános  Iskola  és  Napköziotthonos  Óvoda  Pedagógiai 
Programját láttátok és kérem fogadjuk el.

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



Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(VI.04.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  I.István  Általános  Iskola  Óvoda  Pedagógiai 
Programját elfogadta.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

C/
    Balázsné Gyurkó Ágnes: Sok a kóbor kutya a faluban. Megoldást kell találni ezen 
problémára. Kéri a megbízott körjegyző asszonyt e feladat megoldására

D/
Szentes Dezső: A Sportkörnek javaslom, hogy 50.000 Ft támogatást szavazzunk meg.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(VI.04.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A Sportkörnek 50.000 Ft támogatást szavazott meg.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester



Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szentes Dezső  polgármester az ülést 1850 órakor 
bezárja.

K.m.f.

           Szentes Dezső                                                          Dr. Juhász Tamásné 
                    polgármester                                                                   mb.körjegyző


	N a p i r e n d
	           Szentes Dezső                                                          Dr. Juhász Tamásné       


