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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án 16
00

 

órai nyílt testületi ülésén. 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Gácsi Mihályné alpolgármester 

Licskó László képviselő 

Csecsődi Sándor képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Baranyi Szabolcsné CKÖ elnök 

Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz. tag 

Vincze Nikolett körjegyző 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester 16
00

 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, külön 

köszönti Vincze Nikolett körjegyzőt és a tanácskozási joggal jelenlévő meghívottakat. A jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 fővel 

határozatképes. Egy fő képviselő igazoltan van távol. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján 

állapítsa meg a testület: 

 

N a p i r e n d 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

(szóbeli előterjesztés) 

 

2. 2010. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

(szóbeli előterjesztés) 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadott. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

(Szóbeli előterjesztés.) 

 

Szentes Dezső polgármester: Pár mondatban összefoglalnám a lényeges történéseket az elmúlt ülés 

óta. Baksa Kálmán tűzoltófecskendővel ellátott utánfutót ajándékozott, nem a Tűzoltó 

Egyesületnek, hanem a Szalmatercsi Önkormányzat részére. 44 eFt-ba került az utánfutó szállítási 

költsége. 

Szeptember 4-5-én tartottuk a IV. Tercsi Napokat, amely szerintem jól sikerült, többen dicsérték. 

Az eső ellenére, ez volt eddig a legjobb falunap. Egy személy megkérdezte a rendezvény előtt, hogy 

lehet-e kitenni az asztalokra üdítőket. Én azt a választ adtam neki, hogy beszéljen ez ügyben az 

alpolgármester asszonnyal. Lovász Ferencné, Velencei Katiról van szó. Külön szeretném kiemelni 

és megköszönni, hogy a CKÖ 60 ezer forinttal támogatta a rendezvényt. Most pedig szeretném 

részletesen is ismertetni a falunapi költségvetést. 

(A polgármester felolvassa a falunapi költségvetést tételesen.) 

Szentes Dezső polgármester: Megkérem a CKÖ vezetőt, hogy ismertesse a támogatásukat 

részletesen. 

Baranyi Szabolcsné CKÖ elnök: 20 ezer forintért vettünk üdítőket és tábla csokikat a fellépő 

gyerekeknek, 40 ezer forintot pedig a vidámparkra fordítottunk, hogy a gyerekek ingyenesen 

vehessék igénybe a játékokat. 

Szentes Dezső polgármester: Még egyszer köszönöm a CKÖ támogatását. Egyéb észrevétel, 

vélemény? 

 

További észrevétel nem lévén Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

2. 2010. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

(Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szentes Dezső polgármester: Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját minden 

képviselő megkapta, és remélem, átnéztétek. Ha bármilyen kérdéseket van, a pénzügyi főelőadó 

készségesen válaszol a felvetett kérdésekre. Megpróbáltunk mindennel spórolni, de ezt ti is nagyon 

jól tudjátok. Hozzászólás, kérdés? 

Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz. tag: A kiadásoknál a 3. sz. mellékletben a működési célú kölcsön mit 

takar? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A kamatmentes kölcsönöket. Sajnos már túlköltekeztünk a 

betervezett összegtől. 

Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz. tag: A 4. sz. mellékletben a kulturális műsorok, rendezvények soron 

miért van 0 Ft? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A Falunap és a rendezvényeink már a második félévben 

kerülnek megtartásra. A szabadidősport sor is azért 0 Ft, mert a decemberi emlékverseny kiadásai is 

csak év végén fognak jelentkezni. 

Szentes Dezső polgármester: Nekem annyi hozzáfűznivalóm van, hogy a kamatmentes kölcsönöket 

adni kell, mert sajnos olyan helyzetbe vannak az emberek, hogy nem bírják fizetni a 

köztartozásaikat a szolgáltatásokért. A munkahelyteremtés nem az önkormányzat feladata, hanem a 

vállalkozóké és a mindenkori magyar kormányé. Az önkormányzat „életben tart” mindent, amit tud. 

44 embert folyamatosan foglalkoztatni nem kis feladat. Legyünk rá büszkék. 
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Gácsi Mihályné alpolgármester: Nekem nincs kérdésem, hisz ezt a pénzt együtt költöttük el, a 

testület is mindig tudta, mire, menyit fordítunk. 

Szentes Dezső polgármester: Így van. Az első testület vagytok, akikkel tényleg mindent 

megbeszéltünk és tudták, mit, mire költ az önkormányzat. A falunapi elszámolást ki fogom küldeni, 

hogy ha titeket is megkérdeznek, mi, mennyibe került, tudjatok rá válaszolni. 

Először szavazásra teszem fel a költségvetési módosításról szóló rendeletünket. Aki a módosítással 

egyetért, kérem, szavazzon! 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2010. (IX.17.) sz. rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) sz. rendeletének 

módosításáról 

 

1. § 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010. (II.15) számú rendeletének 3. 

§-át a következők szerint módosítja: 

Bevételi főösszeg növekedése: 79.620 eFt 

Kiadási főösszeg növekedése: 89.355 eFt 

Forráshiányának főösszegét:   9.735 eFt 

 

 

2. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Szalmatercs, 2010. szeptember 16. 

 

 Szentes Dezső        Vincze Nikolett 

 polgármester             körjegyző 

 

 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben nincs több kérdés a beszámoló elfogadását is szavazásra 

bocsátom. 

 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet Szalmatercs Község 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

33/2010. (IX.16.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi 

I féléves költségvetési beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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3. Egyebek 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

A) 

Szentes Dezső polgármester: Szeretném a képviselő-testületnek megköszönni a négy éves munkát, 

és meghívnálak titeket egy vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetésre, hogy ezt még 

ünnepélyesebb keretek között tehessem meg. Én a jövő hét csütörtökre vagy péntekre gondoltam. 

Délután indulnánk közösen. Kérem a véleményeteket az időponttal kapcsolatban. 

A képviselő-testület többsége a szeptember 24ét, pénteket javasolta, így a képviselő-testület a 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

B) 

Szentes Dezső polgármester: Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a 

2010. évi költségvetési rendeletét. A módosítások az előterjesztésnek megfelelően érintik a 

körjegyzőség 2010. évi költségvetését is. Részben az ez évi választások miatt szükséges módosítani 

a költségvetést. A mi képviselő-testületünknek is jóvá kell hagynia ezen változtatásokat, mivel egy 

körjegyzőséghez tartozunk, ezért kérdezem a képviselő-testület véleményét. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztési javaslatot. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2010. (IX.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi 

költségvetési rendeletében az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetését érintő módosításokat. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

C) 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület a szalmatercsi gyermekek étkeztetését azoknak is 

térítésmentesen biztosította, akiknek 50 %-át kellene fizetnie. Javaslom, hogy a képviselő-testület a 

következő tanévre is hozza meg az előző évhez hasonló döntését. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztési javaslatot. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2010. (IX.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011-es 

tanévre is átvállalja azon szalmatercsi általános iskolás gyermekek étkezési 

díjának szülők által fizetendő részét, akik az intézményfenntartó társulás által 
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működtetett Karancsság I. István Általános Iskola és Napköziotthonos 

Óvodába járnak. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

D) 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület a 2010. évben is biztosítsa a 

beiskolázási segélyt az érintetteknek a 2009-es évhez hasonlóan. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztési javaslatot. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2010. (IX.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beiskolázási segélyt 

a 2009. évi szinten meghatározottaknak megfelelően 2010-re is biztosítja. 

A beiskolázási segély mértéke: a középiskolába járó tanulók részére egyszeri 

6.000 Ft, a főiskolán és egyetemen nappali tagozaton tanulók részére egyszeri 

10.000 Ft. 

A segély kifizetésének feltétele a tanulói jogviszony bizonyítása 

iskolalátogatási igazolással 2010. szeptember 30-ig. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érvényes 

iskolalátogatási igazolással rendelkezők számára a segély kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

E) 

Vincze Nikolett körjegyző: Összeférhetetlenség miatt kiesett egy személy a Helyi Választási 

Bizottságból, így új póttagra van szükség. Javaslom Percze Tamást póttagnak, továbbá változik a 

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság összetétele is. Tagjainak javaslom: Horváth Jánosnét, 

Percze Istvánt, Csonka Tibornét, Szmorad Juditot, Károlyi Mariannát. Póttagoknak: Kurisné Licskó 

Enikőt és Juhász Lászlónét, az elnök Horváth Jánosné lenne. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztési javaslatot. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2010. (IX.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

önkormányzati választások Helyi Választási Bizottságának póttagjává 

választja Percze Tamást (3163 Szalmatercs, Kossuth út 11.), valamint a 
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Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba az alábbi személyeket választja 

és módosítja annak összetételét: 

- elnök: Horváth Jánosné (3163 Szalmatercs, Ady Endre út 5.) 

- tag: Percze István (3163 Szalmatercs, Kossuth út 11.) 

- tag: Csonka Tiborné, (3163 Szalmatercs, Kossuth út 50.) 

- tag: Szmorad Judit, (3163 Szalmatercs, Rákóczi út 14.) 

- tag: Károlyi Marianna(3163 Szalmatercs, Petőfi út 18.) 

- póttag: Kurisné Licskó Enikő(3163 Szalmatercs, Kossuth út 6.) 

- póttag: Juhász Lászlóné. (3163 Szalmatercs, Dózsa Gy. út 2.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szentes Dezső polgármester a nyílt ülést 16
45

 órakor bezárta, 

az ülés zárt ülés keretében folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső        Vincze Nikolett 

polgármester            körjegyző 


