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Szalmatercs Község       Önkormányzat
                                                                  Képviselő-testületének 2009. november 12-én
                                                                  megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
november 12-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
                                                         Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs
                                                        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.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
      Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)
   

2.Az Önkormányzat 2009. évi III. negyedévi költségvetési 
    beszámolójának megtárgyalása
    (Az írásbeli anyag csatolva)

      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 Búzavirág népdalkör 10 éves születésnapi rendezvénye nagyon jól 
sikerült. Minkenki jól érezte magát, sok pozitív visszaigazolásokat kaptam.

Gácsi Mihályné: Különleges volt ez a születésnapi rendezvény. Nemcsak a nagyon jól 
sikerült műsorok tették azzá, hanem a sok kedves, szerető ember is.

B:
Szentes Dezső: Ravatalozó előtetője már majdnem elkészült, szépnek találják sokan. 
Bár sok rossz megszólás is történt már.

Beadtuk az ÉMOP-2009-3.1.3 pályázatot az utak felújítására. Ez egy 21millió körüli 
pályázat.

Az IKSZT keretében a Művelődési ház felújítására adtunk be pályázatot. Reményeink 
szerint sikerrel jár a pályázat.

2.Az  Önkormányzat  2009.  évi  III.  negyedévi  költségvetési  beszámolójának 
megtárgyalása

       Előterjesztő: Szentes Dezső 

Szentes  Dezső:  Ismertetném az idei  harmadik negyedév költségvetését.  Az anyagot 
megelőzően  megkaptátok.  Jelenleg  még  elfogadhatóan  alakulnak  a  kiadások  és 
bevételek aránya. Valaki szeretne hozzászólni? 

Gácsi Mihályné: A Mikulásnapi ünnepségre is kell még kiadással számolni. Szerintem 
ebben a CKÖ is be fog segíteni.

Hegedűs Oszkárné: Ismertette a beszámolót és a módosító javaslatokat.



Szentes Dezső: Javaslom fogadjuk el a beszámolót. 

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. rendelete.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  Önkormányzat  2009.  évi  III.  negyedévi  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: A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivásiós Társulás pályázatot nyújtott be 
a  „Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Program  első  üteme”  című,  KEOP 
támogatással  megvalósuló  projekthez  EU  Önerő  Alap  támogatásra.  A  pályázatban 
érintett  önkormányzatoknak  a  saját  forrás  vállalásáról  döntést  kell  hoznia.  Kérem 
támogassátok.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
A  Kelet-Nógrádi  Hulladék  rekultivációs  Társulás 
pályázatot  nyújtott  be  a  „Kelet-Nógrádi  Hulladék 
rekultivációs  Program  első  üteme”  című,  KEOP 



támogatással  megvalósuló  projekthez  EU  Önerő  Alap 
támogatásra.  A  saját  forrás  101.033  Ft  vállalását 
elfogadja.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

B.

Szentes: Az ÉMOP-2009-4.2.1. B komponensének (kistérségi bölcsöde) beruházását 
szeretném  ha  megtárgyalnánk.  Szalmatercsre  eső  önerő  153.245  Ft,  mely  a 
beruházásra érvényes. Ezt az épületet fenn is kell tartani.

Imrik Béláné: Szerintem nem olyan sok, talán egy sem, szalmatercsi gyerek fog oda 
járni. Talán aki a gyárban dolgozik, de azok száma is elenyésző.

Szentesné:  Fedezni  fogja  a  normatíva  a  bölcsödei  ellátást?  Valószínű,  hogy 
Karancslapújtő és környező falvak be fogják hordani, de mikor ilyen távoli településen 
nincs munkahely, nem fogják behordani a gyerekeket.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy 
döntött,  hogy  az  ÉMOP-2009-4.2.1.  a  „Szociális 
alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton nem kíván részt 
venni. 

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester



C.

Szentes:  Az  I.István  Általános  Iskola  és  Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát benyújtotta tájékoztatásképpen. Kérem vegyük tudomásul.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Az I.István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát tudomásul vette.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

D.
Szentes: Költségvetési koncepciós javaslat 2010. évre  elkészítettük. 2009. oktber 15-
én  megtörtént  a  mutatószámok  felmérése,  mely  alapján  a  2010.  évi  normatív 
támogatások lehívásra kerülnek, azonban a költségvetési törvény még várat magára, 
így  pontos  bevételeket  nem  tudunk  tervezni.  2010.  évi  koncepciónkban  az 
önkormányzat  által  kötelezően ellátandó feladatokon kívűl   az  általatok  megkapott 
anyagban az alábbi költségek beépítésére teszünk javaslatot.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2010. évi költségvetési koncepciós javaslatot elfogadja. 

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester



E.

Szentes:  Személygépkocsi  használati  szabályzat  2010-es  évre  elkészült.  Kérem 
nézzétek meg, s szavazzunk róla.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
2010-évi Személygékocsi használati szabályzatot 
elfogadta.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

F.

Szentes: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megint kiírta a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók  részére  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programját.  Balassi  Bálint 
Gimnázium megkereső levelet küldött ezen programon való részvételi lehetőségről. 
Szentesné:  Mivel  ez  a  program a  hátrányos  helyzetű  gyerekeknek szól,  ezért  ezen 
programon való részvétel teljesen ingyenes. 
Szentes: Azoknak a gyerekeknek akik ezen programon részt kívánnak venni javaslom 
hogy erkölcsi támogatást adjunk.

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

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Arany  János  Tehetséggondozó  Programon  résztvevő 
gyerekeket erkölcsi támogatásban részesíti.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester



G.
Szentes: Szociális földprogramba szeretném ha mi is belépnénk, a környező falvak már 
benne vannak. Javaslom, csatlakozzunk.
Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(XI. 12.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
szociális  földprogramhoz  csatlakozik,  és  felvállalja  az 
önkormányzat által fizetendő 10 %-os önrészt.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

H.

Szentes:
Mikulásnapot  és  Öregek  napját  beszéljük  meg.  2009.  december  4-én  pénteken  a 
Mikulásnapot és utána következő napon az Öregek napját tartsuk meg.

Szentesné: Meg kell beszélni, az iskolában mikor lesz megtartva.

Szentes: Döntsük el,  mert  a takarítási  műveleteket is meg kell  beszélni.  A két nap 
között mikor fognak takarítani.

Gácsiné: Olyan napra tegyük mikor mindenkinek jó.

Szentes:  Mikulásnapi  rendezvényünk  2009.  december  3.,  csütörtök  16.00  órától, 
csomag ára: 700 Ft/csomag.

Öregek napja rendezvényünk 2009.  december 4.  péntek 15.00 órától  kezdődjön.  A 
teljes ellátásért 1200 Ft-ot biztosít az önkormányzatunk.
Ajándékként a legöregebb 70 éven felüli nőnek és férfinak ajándékutalványt és virágot 
illetve pezsgőt adományozunk. A műsorokat szervezzük meg.

Mozgókönyvtárra nyert önkormányzatunk 500.000 Ft-ot. Ebben a nyílászárók cseréjét 
lehetne megoldani, és a kályhákat lehetne kicserélni.
2009 december 31-ig ezt az összeget fel kell használni, különben elvész.



Gácsiné:  A  plébános  Úr  rendezésében  most  szombaton  Jótékonysági  Bál  lesz. 
Szeretném ha mindenki amennyire tudna, lehetőségeihez mérten segédkezne benne.

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       


