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Szalmatercs Község       Önkormányzat
                                                                  Képviselő-testületének 2009. július 30-én
                                                                  megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
július 30-én 1600 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:           Baranyi Szabolcsné CKÖ elnök
                                                         Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz. tag
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző
                                          
                                                      

Szentes Dezső polgármester 1600 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.Az Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
       Előterjesztő: Szentes Dezső 

3.E g y e b e k



NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

A.
Szentes Dezső: A 2009. évi III.  Tercsi napok költségét ismerteti.  Az összes kiadás 
összege:  1.256.595  Ft  Végeredményben  az  összeg  nem  olyan  nagyra  sikerült.  A 
szomszéd falvakban nagyon jó visszhang volt róla.

Gácsi Mihályné: Különleges volt ez a falunap. Nemcsak a nagyon jól sikerült műsorok 
tették azzá, hanem a rengeteg fiatal is.

Szentes Dezsőné: Biztos nagyon jól sikerült ez a falunap, hiszen a fiatalok még éjjel 
23.00 órakkor is kiválóan mulattak.

B:
Szentes Dezső: Az IKSZT címbirtokosi címet elnyertük, melyen 136 pontot kaptunk. 
Ez a cím feljogosít bennünket a pályázat beadására, melyet meg is teszünk.

C:
Szentes Dezső: A LEKI pályázaton a Ravatalozó felújítására beadtuk és megnyertük a 
pályázatot.  Elindítjuk a támogatási  szerződés  aláírásához szükséges  dokumentumok 
beszerzését. Jó lenne november 1-jéig a beruházást befejezni.

2.Az Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
       Előterjesztő: Szentes Dezső 

Szentes  Dezső:  Ismertetném  az  idei  első  félév  költségvetését.  Jelenleg  még 
elfogadhatóan alakulnak a kiadások és bevételek aránya. Valaki szeretne hozzászólni? 
Nincs. Akkor javaslom fogadjuk el a beszámolót. 

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. 
(IX. 10.) sz. rendelete.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  Önkormányzat  2009.  évi  I.  félévi  költségvetési 
beszámolóját  e l f o g a d t a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

3.E g y e b e k
     

A. 
Szentes Dezső: Sóshartyán Község Önkormányzata 2009. szeptember 12-én rendezi 
meg a mini olimpiát az Általános Iskola udvarán.  Beszéljük meg, reszt veszünk-e 
ezen a rendezvényen.
Gácsi  Mihályné:  Ezen  rendezvény  a  Ménes-menti  települések  közös 
rendezvénysorozata,  melyen tavaly  is  részt  vettünk.  Nagyon jól  éreztük magunkat. 
Javaslom az idén is vegyünk részt.
Lovász  Ferencné:  Sajnos  én dolgozom,  nem tudok elmenni.  Szívesen részt  vettem 
volna.
Szentes Dezsőné: Beszéljük meg a programokban való részvételt, s hogy mit fogunk 
főzni
Imrik  Béláné:  Majd  ott  a  helyszínen  jelentkezünk  az  olimpiai  versenyszámokra. 
Javaslom főzzünk az idén csülökpörköltet.

B: 
Szentes  Dezső:  Ismerteti  a  tavaly  évi  beiskolázási  segély összegét,  mely javasol  a 
képviselő-testületnek, hogy ezen összegben határozza meg a 2009. évi kifizetéseket.

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. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Karancssági I. István Általános Iskolába járó 
szalmatercsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali 
tagozatos tanulók részére a 2009/2010-es tanévre a 
kötelezően előírt tankönyveket ellenszolgáltatás nélkpl 
biztosítja, vagyis a tankönyvek árát a Szalmatercs 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete fizeti ki.
Továbbá, hogy a középiskolába járó tanulók részére 
egyszeri 6.000 Ft, főiskolán és egyetemen nappali 
tanulók részére egyszeri 10.000 Ft beiskolázási segélyt 
állapít meg.
Középiskolába és főiskola, egyetem nappali tagozatos 
tanulói jogviszony tényét iskolalátogatási igazolással kell 
bizonyítani 2009. szeptember 30-ig.
A leadott igazolások alapján a segély kifizetését a 
polgármester biztosítja.    

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

C.
Szentes Dezső:A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa A Társulási 
Megállapodását módosítja a melléklet szerint. 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. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa A 



Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti 
módosítását 
elfogadja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

D.
Gácsi Mihályné: Búzavirág népdalkörünk ebben az évben ünnepli 10 éves fennállását. 
Szeretném  kérni  a  képviselő-testület  anyagi  támogatását  ezen  évforduló 
megünneplésében. Szeretném  barátként megismert népdalköröket megvendégelni 10 
éves működésünk megünneplésén. 
Szentes Dezső: javaslom ezen kezdeményezés anyagi segítését.

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. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Búzavirág népdalkör 10 éves fennállásának 
megünneplésére anyagi támogatást nyújt utólagos 
elszámolással maximálisan 50.000 Ft-os keretösszeg 
meghatározásával.

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       


