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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17 órakor, a 

Körjegyzőség szalmatercsi hivatalának tárgyalótermében megtartott alakuló ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Németh László HVB elnök 

Szentes Dezső polgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Szmorad László képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület 5 fővel határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja, melyet ő, mint korelnök fog vezetni. 

Javasolja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás 

eredményéről 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

 

2. Tájékoztatás a képviselői, polgármesteri összeférhetetlenség szabályairól, a képviselők 

jogairól, kötelességeiről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

3. Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

 

4. Megválasztott polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

 

5. Polgármesteri program ismertetése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

6. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II.29.) rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról módosítása és megbízás adása annak felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

7. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

8. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának, juttatásainak 

megállapítása 

Előterjesztő: Bizottság elnöke 
 

9. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (X.14.) sz. 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 13/2006. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
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10. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás 

eredményéről 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök: Felkérem Németh Lászlót a HVB elnökét, hogy az 

önkormányzati választások eredményéről tartsa meg tájékoztatóját. 

Németh László HVB elnök: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. 

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatta a 

jelenlévőket a választás hivatalos eredményéről. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének a 

választások hivatalos eredményéről adott tájékoztatást, s kérte annak tudomásulvételét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a HVB vezetőjének tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadta. 

 

2. Tájékoztatás a képviselői, polgármesteri összeférhetetlenség szabályairól, a képviselők 

jogairól, kötelességeiről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök: Felkérem Vincze Nikolett körjegyzőt a második 

napirend megtartására. 

Vincze Nikolett körjegyző köszöntötte a jelenlévőket, majd megtartotta tájékoztatását. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

Vincze Nikolett körjegyző kiosztja a polgármesternek és a képviselőknek a vagyonnyilatkozat 

kitöltéséhez szükséges nyomtatványokat és a kitöltési útmutatót. Kéri, hogy a törvényi feltételeknek 

megfelelően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő és a polgármester is a 

megbízólevelének átvételét követő 30 napon belül tegyen eleget. Felhívja a képviselők és a 

polgármester figyelmét, hogy a képviselő, illetve a polgármester saját vagyonnyilatkozatához 

csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a 

vagyonnyilatkozatát is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós korelnök, képviselő: Köszönöm a tájékoztatót. 

 

3. Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Gréczi-Zsoldos Miklós korelnök, képviselő: Felkérem Németh Lászlót a képviselők eskütételére és 

a megbízólevelek átadására. 

Németh László, a Helyi Választási Bizottság elnöke kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék 

le az esküt, felállva mondják utána az eskü szövegét. 

A képviselők a HVB elnöke és a jelenlevők előtt letették a törvényben előírt esküt: 

„Én, (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 

jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szalmatercs fejlődésének előmozdítása 

és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott 

önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

A képviselők az esküt letették, esküokmányt írtak alá, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik, 

illetve az eskü után átvették megbízólevelüket. 
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4. Megválasztott polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök: Felkérem Németh László, HVB elnököt a 

polgármester eskütételére és a megbízólevélének átadására. 

Németh László, a Helyi Választási Bizottság elnöke kérte a polgármestert, hogy felállva mondja 

utána az eskü szövegét. 

A polgármester a HVB elnöke, a képviselők és a jelenlevők előtt letette a törvényben előírt esküt: 

„Én, (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 

jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szalmatercs fejlődésének előmozdítása és az 

Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati 

tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

Németh László HVB elnök átadta a megbízólevelet a polgármesternek, aki aláírta az esküokmányt, 

amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

A megalakuló képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2010.(X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Dezső 

polgármester, Szentes Dezsőné képviselő, Szmorad László képviselő, Takács 

Tamás képviselő, Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő eskütételével és 

megbízólevelük átadás-átvételével a 2010. október 03-án megtartott érvényes 

önkormányzati választás alapján létrejött. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Németh László HVB elnök 17
30

 órakor távozott az ülésről. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, korelnök átadja az ülés vezetését Szentes Dezső polgármesternek, 

aki átveszi az ülés további vezetését. 

 

5. Polgármesteri program ismertetése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Szentes Dezső polgármester: Ezúton szeretném nektek ismertetni a polgármesteri programomat. Itt 

szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint 

egy gazdasági programot is meg kell határoznunk, amely a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól, és azt a képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. 

A polgármester ismertette a képviselő-testülettel a polgármesteri programját, amely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot 

hozta: 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2010.(X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Dezső 

polgármesteri programját megismerte és elfogadta. A képviselő-testület a program 

megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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6. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II.29.) rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról módosítása és megbízás adása annak felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

Szentes Dezső polgármester: Felkérem Vincze Nikolett körjegyzőt, hogy ismertesse az SZMSZ-re 

vonatkozó szabályokat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Endrefalva Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben alkotta meg a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletét, amelynek több pontja módosításra szorul. 

A csatolt rendelet-tervezet tartalmazza a mindenképp szükséges módosításokat (pl.: képviselő-

testület létszáma, névsora, stb.). Ezeken felül eldöntendő kérdések lehetnek többek között: 

- bizottságok létrehozása, neve, összetétele 

- alpolgármester, alpolgármesteri tisztségek szabályozása 

- hivatali rend szabályozása 

- az Ötv. 8.§ (5) bekezdésében foglaltak: „A települési önkormányzat a feladatai körében 

támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e 

közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, 

mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a 

képviselő-testület és bizottsága ülésein.” 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetnek megfelelően az SZMSZ 

módosításáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek, továbbá az SZMSZ részletes 

felülvizsgálatával a körjegyzőt vagy a képviselő-testület által létrehozott bizottságot megbízni 

szíveskedjen! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Vincze Nikolett 

körjegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot vizsgálja felül és terjessze 

javaslatait a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző ismerteti az alakuló ülésre előkészített rendelet tervezetet pontról-pontra, 

kéri, hogy a tervezetben foglalt változtatásokon kívül a bizottságok számát is fontolja meg a 

képviselő-testület. 

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a beterjesztett rendelettervezetet fogadjuk el, határozzunk 

meg egy időpontot, amíg az SZMSZ-t felülvizsgáljuk, továbbá javaslok például az SZMSZ-nek egy 

preambulumot, amiben a település történetét leírjuk. 

Szentes Dezső polgármester: Az SZMSZ rendelet, aminek megvannak a szerkesztési szabályai. 

Település történetet nem szoktak egy rendelet preambulumába megfogalmazni. 

Takács Tamás képviselő: De a helyi viszonyokat szokták szabályozni. 

Szmorad László képviselő: Szigorítani lehet a törvényi kereteken belül. 

Szentes Dezsőné képviselő: Mindig annyit kell szabályozni, amennyit be is tudunk tartani. 

Szentes Dezső polgármester ismertette a bizottsági struktúrát és a bizottságok feladatait. 
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Takács Tamás képviselő: Javasolnám, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság helyett 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottság legyen, mert az előző bizottság tevékenysége sajnos a 

segélyezésre szorult le. Szeretném, ha a falunak azzal a felével is tudnánk foglalkozni, akik 

dolgoznak. Véleményem szerint a Szociális Bizottság nem működött jól, mi szeretnénk másként 

csinálni. Javaslom, hogy az Ifjúsági, Sport és Kulturális Bizottság helyett Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság legyen, amely a civil szervezetekkel is foglalkozna, például 

újjászervezné a polgárőrséget, államin ünnepeken ünnepségeket szervezne, stb. Végül egy harmadik 

bizottságot is javaslok, egy Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot. 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőrség megszervezése nem az önkormányzat feladata. 

Takács Tamás képviselő: A polgárőrség újjászerveződése a polgárőrség feladata. A 

településrendészet alá tartozna ezen kívül még a településőrök feladata, amiket bővíteni kellene. 

Jelezni kellene a nem rendeltetésszerű dolgokat. Erre nagy igény van, főleg a civilek részéről. A 

lopások nincsenek elítélve, például szórólapokban. 

Szentes Dezső polgármester: A településőrök feladatát a pályázat tartalmazza és a pályázat kiírója 

szabja meg. Azon kívül a polgármester jogosult még nekik feladatokat adni. Nem értem, milyen 

feladatokat látnának el ezek a bizottságok. Nem vonhatunk el másoktól feladatokat, ha erre nincs 

mód. 

Takács Tamás képviselő: Az üzemeltetési bizottsághoz tartoznának a közmunkásokkal kapcsolatos 

feladatok. 

Szentes Dezső polgármester: De mit üzemeltetünk? Mi lesz konkrétan a feladata a bizottságnak? 

Takács Tamás képviselő: A közmunkaprogramban résztvevőknek kell feladatokat meghatározni. 

Szmorad László képviselő: A közmunkásoknak a minőségét is meg kell nézni. Olyan 

közmunkásokat kell alkalmazni, akiknek szakmájuk is van, nem csak segédmunkásokat. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Kőműves nincs közöttük? 

Szentes Dezső polgármester: A közmunkásokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek vannak 

feladatai, hiszen a Közfoglalkoztatási Tervet is a testületnek kell meghatároznia és elfogadnia. 

Szmorad László képviselő: A közmunkaprogrammal mindenképpen kell foglalkozni, mert a 

jelenlegi állapot mindenkit bánt. Értelmes elfoglaltságot kell nekik találni. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy ezt még gondoljuk át, ötletelni kellene, hogy a 

bizottságoknak hogyan tudjuk a feladataikat meghatározni úgy, hogy ne legyen hatáskörelvonás. 

Takács Tamás képviselő: Be kell hívni azokat előtte, akiket be akarunk hívni közmunkába és 

beszélni kell velük. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Hány közmunkás van jelenleg? 

Szentes Dezső polgármester: Kb.40. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a bizottságokat hozzuk létre és a feladatokat a következő 

testületi ülés előtt összegyűjtjük és az SZMSZ mellékleteként elfogadjuk. 

Szentes Dezső polgármester: Egy képviselő nem vonhatja felelősségre a közmunkásokat, a munka 

törvénykönyvét nem írhatjuk felül. 

Szentes Dezsőné képviselő: Higgyétek el, hogy nem egyszerű ezekkel az emberekkel értékteremtő 

munkát végezni, a többségük azt sem tudja, hogy mi az a munkahely. Van, aki évek óta nem 

dolgozott. Nem hiába hívják úgy, hogy „Út a munkába” Program. Meg kell tanulni nekik szabályok 

között dolgozni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amennyiben változik a bizottsági struktúra, akkor a rendelettervezetet is 

módosítani kell a létrehozni kívánt bizottságokkal. 

Takács Tamás képviselő: Igen, szeretnénk módosítani, mert a régi bizottságok nem dolgoztak jól. 

Szentes Dezsőné képviselő: Visszautasítom, hogy nem működött jól a Gazdasági és Szociális 

Bizottság, hiszen én is tagja voltam. Azt végeztük, ami feladata volt, nagyon sok szegény családon 

segítettünk, cigány és nem cigány családon is egyaránt. 

Takács Tamás képviselő: Egyetértek, de mi többet szeretnénk. Nem egy embernek szeretnénk adni 

feladatokat, hanem a bizottság minden tagja tegye hozzá a saját tudását, tapasztalatát, kapcsolatait.  

Szentes Dezsőné képviselő: Ezt hogy érted? 
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Takács Tamás képviselő: Ne egy ember döntsön ügyekben. Például, ha hoznak aszfaltot, ne egy 

ember döntse el, hová vigyék, hanem a bizottság döntse el a fejlesztéseket. 

Vincze Nikolett körjegyző: Hány fős bizottságok létrehozását tervezi a testület? Ugyanis a 

bizottsági tagok több mint felének képviselőnek kell lennie. Mivel 5 fős a testület, és a 

polgármester, alpolgármester nem lehet bizottsági tag, megfontolandó, hogy kell-e a 3 képviselőnek 

3 bizottság. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: 3 fős bizottságok lesznek, tehát egy bizottságban 2 képviselő és 

egy külsős tag lesz. Összesen 3 külsős tagra kell javaslatot tennünk. 

Szmorad László képviselő: Igaz, hogy polgárőrséget nem hozhatunk létre, de segítenünk kell nekik. 

Szentes Dezső polgármester: Tudjátok ti is nagyon jól, hogy van 3 egyesület a faluban, de egyik 

sem működik jól. Gondoljátok át nagyon a külsősöket. Olyan személyekre tegyetek javaslatokat, 

akik értenek is hozzá. Takács képviselő úr említette az ünnepségeket is. Higgyétek el, hogy március 

15-én az ünnepélyen szinte csak a képviselők voltak jelen. 

Takács Tamás képviselő: De mi ezt is másképp szeretnénk. Legyenek ünnepi kihelyezett ülések, 

amikre eljönnek az emberek. Legyen például a templomban, és utána koszorúzhatnánk. Így már 

jobban eljönnének az emberek. 

Szmorad László képviselő: Jól indult minden, de az volt a gond, hogy a részeg, garázdálkodó 

emberek miatt a többiek hazamentek. 

Takács Tamás képviselő: A népszerűtlen lépéseket is fel kell vállalnunk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Igen, együtt kell tennünk, együtt kell fellépnünk. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom akkor az említett 3 bizottság létrehozásával a rendeletet 

módosítani és átdolgozni, a feladatokra pedig majd mindenki tegyen javaslatot. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010.(X.15.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007.(III.30.) rendeletének módosításáról 

 
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2007. (III.29.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

Az SZMSZ 1. §. (5) bekezdése törlésre kerül. 

 

2. § 

Az SZMSZ 9. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„A képviselő-testület tagjainak száma – a polgármesterrel együtt – 5 fő.” 

 

3. § 

Az SZMSZ 10. §-ának (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(3) A polgármester és alpolgármester egyidejű távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén a képviselő-

testület ülésének összehívásáról és az ülés levezetéséről, a képviselő-testület működésének szervezéséről a 

legidősebb képviselő Gréczi-Zsoldos Miklós korelnök gondoskodik.” 

 

4. § 

Az SZMSZ 11. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 

„e) a CKÖ elnökét” 
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5. § 

Az SZMSZ 39. § (2) bekezdésében az Ügyrendi Bizottság helyébe „Településgazdasági és Népjóléti 

Bizottság” kerül. 

 

6. § 

Az SZMSZ 40. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(1) A képviselő-testület feladatai ellátásának elősegítésére állandó és szükség szerint ideiglenes /ad hoc/ 

bizottságokat működtet.  

Szalmatercs község képviselő-testülete az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

- Településgazdasági és Népjóléti Bizottság 

- Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 

- Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság” 

 

7. § 

Az SZMSZ 42. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(3) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester 

előterjesztése alapján a képviselő-testület határozatban dönt a polgármester szabadságáról kiküldetéséről és 

saját gépjármű használatáról. A polgármester illetményére, illetve illetményének emelésére a 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.” 

 

8. § 

Az SZMSZ 43. § (1) bekezdés g) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„g) a képviselő-testület elé terjeszti a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság által 

véleményezett, megtárgyalt költségvetési tárgyú rendelettervezeteket,” 

 

9. § 

Az SZMSZ 46. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(1) A hivatal elnevezése Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége. 

A körjegyzőség székhelye: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.” 

 

10. § 

Az SZMSZ 47. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(2) Szalmatercs község képviselő-testülete tagja a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának. A 

Társulási Tanácsban a községet a polgármester képviseli. Akadályoztatása esetén a társulási üléseken a 

polgármestert az alpolgármester, vagy a polgármester írásbeli meghatalmazottja helyettesítheti.” 

 

11. § 

Az SZMSZ 48. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(2) Szalmatercs község képviselő-testülete a Szalmatercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 

biztosítja a Szalmatercs, Kossuth út 17. számú ingatlan helyiségét. A települési kisebbségi önkormányzat 

képviselő-testülete működéséhez szükséges irodai feladatok (jegyzőkönyvek elkészítése, irodai sokszorosítás, 

levelek kézbesítése) ellátását a Körjegyzőség Szalmatercsi hivatala és ezzel kapcsolatban a felmerült 

költségeket Szalmatercs Község Önkormányzata biztosítja.” 
 

12. § 

Az SZMSZ 52. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„(5) Az előterjesztést a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság előzetesen megtárgyalja és véleményezi.” 

 

13. § 

Az SZMSZ 53. § (6) és (7) bekezdésében a Gazdasági és Szociális Bizottság helyébe „Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottság” kerül. 
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14. § 

Az SZMSZ 1. 2., 3. számú mellékletét e rendelet hatályon kívül helyezi. 

 

15. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

 

Szalmatercs, 2010.október 14. 
 

 
 

Vincze Nikolett      Szentes Dezső 

    körjegyző      polgármester 

 

7. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több 

alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül 

választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, 

valamint ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 

megbízását visszavonja. 

Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-

testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-

testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati 

választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig 

tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották 

meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. 

Az alpolgármester megválasztása személyi kérdés, az SZMSZ szerint – ha az érintett nem kéri a 

zárt ülés tartását – a képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját. A választás titkos 

szavazással történik. Az SZMSZ szerint a képviselő-testület a titkos szavazásról és módjáról vita 

nélkül egyszerű többséggel dönt.  

Sokat gondolkodtam rajta, hogy kit is jelöljek. Próbáltam olyan embert találni a képviselők között, 

aki higgadt, nyugodt és nem olyan hirtelen, mint mi. Alpolgármesternek javaslom Szmorad László 

képviselőt. 

Szmorad László képviselő: Meglepődtem és én mást jelölnék alpolgármesternek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az alpolgármester személyére csak a polgármester tehet javaslatot. 

Szentes Dezső polgármester: Vállald el, én téged jelöllek. 

Takács Tamás képviselő: Vállald el.  

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Vállald el, támogatjuk a jelölést. 

Szmorad László képviselő elfogadta a jelölést, és jelezte érintettségét, hozzájárult a nyílt ülés 

tartásához. 

Szentes Dezső polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy az 

alpolgármesteri tisztségre jelölt személy részt vehet-e a szavazáson. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással) az alábbi 

határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2010.(X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szmorad László érintettet 

az alpolgármester személyéről szóló titkos szavazással történő döntéshozatalból 

nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságba Szentes 

Dezsőné, Takács Tamás és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai nyilatkoztak, hogy vállalják a tisztséget, majd Szentes Dezső 

polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2010.(X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítására Ideiglenes Szavazatszámláló 

Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Szentes Dezsőné elnök, Takács Tamás és 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: - Polgármester 

- Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság 

 

Szentes Dezső polgármester: A körjegyző kiosztja a szavazólapokat, megkéri a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjait, hogy a szavazásról külön jegyzőkönyvet vegyenek fel. 

A szavazólapok leadása után, 18.30 órakor a polgármester a szavazás eredményének 

megállapításáig szünetet rendelt el. Szünet után, 18.35 órakor az Ideiglenes Szavazatszámláló 

Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyvet, illetve az eredményt (A 

külön jegyzőkönyv és a szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szentes Dezsőné képviselő: A képviselő-testület 5 tagja leadta szavazatát, 5 érvényes szavazat volt. 

Szmorad László alpolgármesteri tisztségre jelölt képviselő 5 igen szavazatot kapott, gratulál a 

jelöltnek. 

 

Fenti szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2010.(X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szmorad László képviselőt 

– titkos szavazással – társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Szentes Dezső polgármester: Gratulál az alpolgármesternek, kéri, hogy a képviselő-testület álljon 

fel az alpolgármester eskütételéhez és az alpolgármester mondja utána az eskü szövegét: „Én, (név) 

esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 

jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szalmatercs fejlődésének előmozdítása és az 

Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati 

tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

Szmorad László képviselő letette az esküt, esküokmányt írt alá, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

Szmorad László alpolgármester: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. 

 

8. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának, juttatásainak 

megállapítása 

Előterjesztő: Bizottság elnöke 

Szentes Dezső polgármester: Felkérem a körjegyzőt, hogy ismertesse a napirendhez tartozó 

szabályokat. 

Vincze Nikolett körjegyző: A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, 

illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. Az illetményt / tiszteletdíjat 

összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. A polgármester illetményének, 

tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző 

polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél – kivéve a polgármester tiszteletdíjra vonatkozó 

kifejezett írásbeli kérésére - nem lehet kevesebb. 

A polgármester, alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a 

kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. (Alkotmány 44. § (3) bekezdése értelmében a 

polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, 

és új jogviszony keletkezik.) 

Az illetmény, tiszteletdíj mértékének megállapítására javaslatot tevő személyét a törvény nem 

határozza meg, irányadó lehet az SZMSZ, az adott ülésen hozott eseti döntés (korelnök stb.). 

Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat. Célszerű a kérdést nyilvános ülésen 

tárgyalni és arról határozatot hozni, - egyéb rendelkezés hiányában – egyszerű többséggel. Az 

illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott 

alpolgármesterre is vonatkoznak. 2010. január 1-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó 

személyi jövedelemadó szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a 

tisztséggel összefüggő kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót 

kell fizetni. 

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az alábbi 

keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg: 

Szorzószám: 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9,0 

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a választástól kell megállapítani, 

amennyiben főállásúként választották meg. (Pttv. 1. § (2) bekezdés a) pont). 

A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, 

számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. 

A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester tiszteletdíja 20-

30%-ának megfelelő összeg. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak 

mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület 

bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a 

határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott minimális összege (illetmény 

vagy tiszteletdíj 20%-a) illeti meg. 

Az előző polgármester havi illetménye 2009. március 1-től az illetményalap (38.650 Ft) 9-

szerese volt, azaz 347.850 Ft. Költségátalánya 2006. december 12-től az illetményének 30 %-

a, amely jelenleg 104.370 Ft 
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A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, 

b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg 

úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 

Az alpolgármestert, választása szerint – az által előlegezett, számlákkal igazolt költségei 

megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg Az alpolgármester esetében a költségátalány 

mértéke tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg. 

Ha az alpolgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a 

következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, az 

alpolgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány 

törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj 10%-a) illeti meg. 

A költségátalány kérését elegendő szóban előterjeszteni a képviselő-testület ülésén, azonban tényét 

rögzíteni kell a testületi ülés jegyzőkönyvében. 

Az alpolgármester tiszteletdíja 2009. december 12-től 21.400 Ft volt. Az alpolgármester 

költségátalányt nem kapott. 

A képviselő-testület a polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére 

mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását, illetőleg kisebb összegben is megállapíthatja. 

A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A polgármester illetménye, tiszteletdíja és 

egyéb juttatása közérdekű adat. 

A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a 

megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél – kivéve a 

polgármester írásbeli kérésére - nem lehet kevesebb. 

Takács Tamás képviselő: Mivel a polgármester nem kérte, hogy kevesebb legyen az illetménye, 

nem tudunk mit tenni. 

Szmorad László alpolgármester: Szeretnénk megkérdezni a polgármestert, hogy nem kíván-e 

tiszteletdíjas polgármesteri megbízást vállalni a főállás helyett, át kellene ezt gondolnia. 

Szentes Dezső polgármester: Nem. A választáson is így indultam. Nincs másik főállásom, úgy 

gondolom, hogy inkább főállásban kell képviselni a település érdekeit, mint társadalmi 

megbízatásúként hetente 1-2-szer benézni a hivatalba. 

Szmorad László alpolgármester: Nem ismerjük még a település költségvetését, de ilyen kis 

település véleményünk szerint nem bír el egy főállású polgármestert. 

Szentes Dezső polgármester: A ¾-ed éves beszámolót a következő ülésen tárgyaljuk. 

Szmorad László alpolgármester: A pályázatoknál is hátrány a főállású polgármester. 

Szentes Dezső polgármester: Egy pályázattól sem estünk el azért, mert főállású a polgármester. Az 

Önhikinél sem az számít, hogy főállású-e vagy sem. 

Szentes Dezsőné képviselő: A választópolgárok is úgy szavazták meg, hogy főállásban lássa el a 

feladatait. 

Szmorad László alpolgármester: Nem szeretnénk, hogy az miatt veszítsünk el pályázati forrásokat, 

mert főállású a polgármester. 

Szentes Dezső polgármester: Nem fogunk. A polgármesteri illetmény- és költségátalány 

megállapításáról szóló szavazás miatt jelezném érintettségemet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én is jelezném érintettségemet. 

Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a polgármestert és 

hozzátartozóját a döntéshozatalból kizárják-e. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

illetményéről szóló döntéshozatalból Szentes Dezső polgármestert és Szentes 

Dezsőné képviselőt nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: alpolgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Dezső havi 

illetményét 347.850 Ft állapítja meg, amelyre a polgármester a megválasztását 

követően, azaz 2010. október 3-i időponttól jogosult. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fentiek értelmében a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

Takács Tamás képviselő: A polgármester költségátalányának mértékére az illetmény 20 %-át 

javaslom. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Egyetértek. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

költségátalányáról szóló döntéshozatalból Szentes Dezső polgármestert és Szentes 

Dezsőné képviselőt kizárja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: alpolgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül (a 2 érintett nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Dezső 

polgármester költségátalányát az illetményének 20 %-ában határozza meg, azaz, 

69.570 Ft-ban, amelyre a polgármester az önkormányzati választás időpontjától, 

2010. október 3-i időponttól jogosult. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fentiek értelmében a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

Szentes Dezső polgármester: Döntsünk az alpolgármesteri tiszteletdíjról is. 

Szmorad László alpolgármester: A település helyzetére tekintettel, lemondok az alpolgármesteri 

tiszteletdíjról és a költségátalányról is, a lemondást írásban is benyújtom. 

 

9. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (X.14.) sz. 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 13/2006. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

Vincze Nikolett körjegyző: A tiszteletdíjak mértékét rendeletben lehet megállapítani, a törvényi 

keretek között. A képviselői alapdíj maximális mértékét a köztisztviselői illetményalap és a 

település lakosságszámához illetve az önkormányzat típusához rendelt szorzója adja. Ez az 1000-

nél kevesebb lakosú település esetén maximum az illetményalap egyszerese lehet, amely 

jelenleg 38.650 Ft. 

Bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 

45%-ával növelhető. 

Bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. 

Bizottsági elnök, tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is 

- legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. 

A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő 

természetbeni juttatásban részesítheti: 

- az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító 

utazási bérlet, 

- önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes 

igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, 

- a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése. 

Az előző alpolgármester tiszteletdíja 21.400 Ft volt 2009. február 12-től, a képviselők havi 

tiszteletdíja 20.000 Ft volt, míg a nem képviselői bizottsági tiszteletdíjak mértéke 5.000 Ft/hó 

összegben volt megállapítva. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslat a képviselői tiszteletdíjra? 

Takács Tamás képviselő: Le kívánunk mondani a képviselői tiszteletdíjról, mert nem ezért 

vállaltuk. 

Szentes Dezső polgármester szavazásra bocsájtotta a javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

lemond a képviselői tiszteletdíjról. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fentiek értelmében a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: körjegyző 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010.(X.15.) számú rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, 

13/2006.(X.13.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

1. § 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 13/2006.(X.13.) sz. rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Szalmatercs, 2010. október 14. 

 
Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

Szentes Dezső polgármester: A képviselők kapták eddig a Nógrád Megyei Hírlap előfizetést. 

Kívánja-e a képviselő-testület ezt a szolgáltatást? 

Takács Tamás képviselő: Nem, takarékoskodjunk ezzel is. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2010. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2010. 

november 1-től a Nógrád megyei Hírlap előfizetését lemondja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek értelmében a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: 2010.november 1. 

Felelős: polgármester 

 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Szentes Dezső polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az őszi 

lomtalanításra október 26-án kerül sor, szükség esetén október 28-án is. Erről külön is írunk a 

lakosoknak, hiszen értesíteni kell őket. 
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Szmorad László alpolgármester: Szükség lenne egy olyan távolabb levő térre, vagy területre, ahová 

a lakosok letehetnék a hulladékot, mert akkor nem a határba vinnék. 

Vincze Nikolett körjegyző: A hulladéklerakásnak, kezelésnek és ártalmatlanításnak szigorú 

szabályai vannak. 

Szentes Dezsőné képviselő: nem lehet csak úgy hulladéklerakót létesíteni. 

Szentes Dezső polgármester: Volt olyan ötlet is, hogy aki nem fizeti a szemétszállítási díjat, attól ne 

vigyük el, de akkor a határba fogja kivinni a szemetet. 

Szmorad László alpolgármester: Arra is gondolnunk kell, hogy lehet, hogy valaki nem hall a 

lomtalanításról, vagy nem tudja kitenni a szemetet, de utána felgyűlik a hulladék. Akkor tegyünk ki 

egy konténert, hogy abba hordják. 

Szentes Dezső polgármester: A konténernek is van bérleti díja. 

Szmorad László alpolgármester: Meg kell nézni, mennyibe kerül egy konténer. Nem érné meg 

bérelni, venni kellene. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Oda kell figyelni a romos házakra. 

Szmorad László alpolgármester: És a parlagon lévő földekre. Mert az is van több, a temető mellett 

is van 3 kukoricaföld. 

Szentes Dezső polgármester: Egyetértetek a lomtalanítás időpontjával? 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2010. (X.14.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a lomtalanítást 2010. október 26-ra, szükség esetén 2010. október 27-re is 

meghirdeti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lomtalanítással kapcsolatos 

intézkedéseket, tájékoztatást megtegye. 

 

Határidő: 2010. október 28. 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Takács Tamás képviselő úr a falugyűlésen ígéretet tett a kátyúzásra. 

Takács Tamás képviselő: Én addig nem akartam az úthoz hozzányúlni, amíg a gázberuházás 

felülvizsgálata be nem fejeződik. 

Szentes Dezső polgármester: De akkor azt megcsinálod? 

Takács Tamás képviselő: Igen, de a felülvizsgálat ideje, ha jól tudom letelt. 

Szentes Dezső polgármester: A mozgókönyvtárra 600.000 Ft-ot kaptunk, megkérdeztem a helyi 

igényeket, hogy mire lenne szükség. Csak tájékoztatni szerettelek volna titeket, hogy a pénzt 2010. 

december 31-ig el kell költenünk. 

A Madách Imre kollégium megkeresett minket, hogy az Oktatási Minisztérium Arany János 

Tehetséggondozó Programban résztvevő Gáspár Sándor (lakcím: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 9.) 

kollégiumi étkezési díja havi 7.000 Ft körül mozog. Ebből a kollégium részéről havi 4.000 Ft 

összegben van módjuk támogatást nyújtani. Kérik az önkormányzat segítségét, hogy a család 

helyzetére való tekintettel 2010. októberétől a fennmaradó 3.000 Ft/hó összeget pótoljuk. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom a támogatást. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2010. (X.14.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő 

Gáspár Sándor (lakcím: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 9.) számára a 2010/11-es 

tanévre 2010. októberétől havi 3.000 Ft támogatást ítél meg, amelyet havonta 

utal a Kollégium által megadott számlaszámra. 

A képviselő-testület kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: körjegyző 

 

Szentes Dezső polgármester: Településünkön földcsuszamlás történt, Szűcs László kollégát 

kiküldtem felmérni a helyzetet, a fényképeket közre is adom. Meg van süllyedve a kert, fel fogom 

keresni a katasztrófavédelmet. 

Tájékoztatom arról is a testületet, hogy délután a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is megalakult. 

Az elnök Rusznyák János lett, Kardos Attila pedig az elnökhelyettes. 

Szmorad László alpolgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy az IKSZT pályázatot ki nyerte 

el, mert sok mindnet lehet róla hallani. 

Szentes Dezső polgármester: Egy civil szervezet nyerte el, amelynek a vezetője Tóth András. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ki van már választva a kivitelező? 

Szentes Dezső polgármester: Tudomásom szerint még nincs. 

Szmorad László alpolgármester: Jól meg kell választani a kivitelezőt, olyat kellene választani, aki 

helyiekkel dolgoztat. Csak az a baj, hogy egyre kevesebb a szakember, a legtöbb emberrel csak 

bontási munkákat lehetne végeztetni. 

Takács Tamás képviselő: Ha a mozgókönyvtárban ki lesz cserélve az üvegfal, az az IKSZT-s 

pályázattal nem ütközik? 

Szentes Dezső polgármester: Beszélünk Andrással és megkérjük, hogy jöjjön el egy testületi ülésre 

és tájékoztasson minket a beruházásról. 

Szentes Dezsőné képviselő: A mozgókönyvtár a Megyei Könyvtárhoz tartozik. Ha a felújítással 

ütközhet, akkor a pénzt költsük a szükséges eszközökre. 

Szmorad László alpolgármester: Lift is kell, ha a tetőtérben is lesz szolgáltatás. 

Szentes Dezső polgármester: Még az nem tisztázott, hogy kell-e kiviteli terv. A Quadrát szerint 

igen, András szerint nem. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a képviselői elérhetőségeket adjuk meg a gyorsabb 

ügyintézés, tájékoztatás miatt. Licskó ügyével mi a helyzet? 

Szentes Dezső polgármester: Antóni Attila helyettesíti. 

Takács Tamás képviselő: Rendben. Még egy kérdésem van, mikor lesz átadás-átvétel a képviselő-

testületek között? 

Vincze Nikolett körjegyző: A polgármesterek között kell átadás-átvételt megcsinálni a választást 

követő 8 munkanapon belül, de nem a testületek között. 

Takács Tamás képviselő: A közmunkaprogramban mik lesznek a következő munkálatok? 

Szentes Dezső polgármester: A temető, a szalagkorlát és a gáz-cseretelep környéke lesz rendbe 

téve. 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 


