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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án 17 

órakor, a szalmatercsi Kultúrotthonban megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

Juhász Richárd meghívott, bizottsági tagjelölt 

Illés Péter László meghívott, bizottsági tagjelölt 

Horváth Tamás meghívott, bizottsági tagjelölt 

Ifj. Fehér Vilmos meghívott, bizottsági tagjelölt 

Ifj. Kardos Attila meghívott, bizottsági tagjelölt 

Csonka Jenő meghívott, bizottsági tagjelölt 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. 

Javasolja a napirendi pontok megváltoztatását. 

 

Szentes Dezső polgármester: Így a két ülés közötti fontosabb eseményeket az egyebek napirenden 

belül mondom majd el, mert lesz, amit zárt ülés keretén belül kell megbeszélnie a testületnek. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Bizottsági ügyrend elfogadása, bizottsági tagok, tisztségviselők megválasztása, külsős 

bizottsági tagok eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A 2010. évi I-III. negyedévi beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

4. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

5. Mikulás est és Idősek napja megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. A 2011. évi munkaterv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. A 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Bizottsági ügyrend elfogadása, bizottsági tagok, tisztségviselők megválasztása, külsős 

bizottsági tagok eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A bizottságokat már létrehoztuk, de a tagjait még nem választottuk 

meg. Mindegyik bizottságba érkezett 2-2 külsős bizottsági jelöltre javaslat. Egy a képviselőktől, egy 

a CKÖ-től. A képviselők az alábbi személyeket javasolták: Juhász Richárd, Illés Péter László, 

Horváth Tamás. A CKÖ elnöke az alábbi személyekre tett javaslatot: Ifj. Fehér Vilmos, Ifj. Kardos 

Attila, Csonka Jenő. Kérem a körjegyzőt, hogy ismertesse a bizottságra vonatkozó szabályokat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Köszöntöm a jelenlévőket. A képviselő-testület az alakuló ülésén 

módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben az alábbi bizottságokat hozta létre: 

- Településgazdasági és Népjóléti Bizottság 

- Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 

- Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottsági tagokat minősített többséggel kell megválasztani, az érintett nyilatkozatától függően 

zárt, vagy nyílt ülésen. A 2007. évi CLII. törvény értelmében a bizottsági tagok is 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 

24. §-a szerint: „A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell 

választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a 

képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.” 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 

11. §-a szerint: „A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (a továbbiakban: a 

bizottság tagja) a megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó 

szöveggel - esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. A bizottság tagja nem lehet az 5. §-

ban meghatározott köztisztviselő, tisztségviselő vagy egyéb személy.” 

„5. § Az önkormányzati képviselő nem lehet: 

a) központi államigazgatási szerv köztisztviselője, 

b) a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője, továbbá annak a területi, helyi államigazgatási 

szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak 

és illetékessége az önkormányzatra kiterjed, 

c) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, továbbá ugyanannál az önkormányzatnál a képviselő-

testület hivatalának köztisztviselője, 

d) a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének munkavállalója, 

e) 

f) kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő 

szervének tisztségviselője, 

g) a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-

helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja, 

h) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, 

igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

i) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági 

társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 

igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja, 

j) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, 

ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.” 

Eskü szövege: „Én, (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; bizottsági tag/elnök tisztségemből eredő feladataimat Szalmatercs fejlődésének 
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előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A 

megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

Kérdés, tehát, hogy hány fős bizottságok legyenek? Hozzájárulnak-e a tagok a nyilvános üléshez, 

valamint nyílt vagy titkos szavazással történjen a tagok megválasztása? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Háromfős bizottságokat javaslok, eddig is ennyi volt a bizottsági 

tagok száma. 

Takács Tamás képviselő: Szeretnénk többet dolgozni, ezért kellenek a bizottságok. Javaslom a 

három bizottságot 3-3 fővel megalakítani. Ha esetleg sok lesz a 3 bizottság, akkor majd 

összevonjuk. Lehet nyílt szavazás, nem kell titkos szavazás. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2010.(XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

bizottságok tagjait nyílt szavazással választja meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadtuk a 3 bizottságot, legyen úgy. 

Szentes Dezső polgármester: Két javaslat van, hogyan gondoljátok? 

Takács Tamás képviselő: Ki fog derülni. 

Szentes Dezső polgármester: Mi a javaslat? 

Takács Tamás képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tagjainak javaslom Gréczi-

Zsoldos Miklós képviselőt és Szentes Dezsőné képviselőt. A Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságba javaslom Takács Tamás képviselőt és Szentes Dezsőné képviselőt. 

A Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságba javaslom Szentes Dezsőné képviselőt, Takács 

Tamás képviselőt. 

Szentes Dezsőné képviselő: Engem nem kérdeztetek meg, de köszönöm a jelöléseket. 

Szentes Dezső polgármester: A képviselők elfogadják a jelöléseket, és hozzájárulnak a nyílt ülés 

tartásához? 

Takács Tamás képviselő: Elfogadom a jelöléseket. 

Szentes Dezsőné képviselő: A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságba való 

jelölésemet nem fogadom el. 

Takács Tamás képviselő: Akkor javaslom Gréczi-Zsoldos Miklóst. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A jelölést elfogadom. 

Szentes Dezső polgármester: És a külsős tagok? 

Takács Tamás képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság külsős tagjának javaslom 

Juhász Richárdot. A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tagjának 

javaslom Horváth Tamást. A Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős tagjának 

javaslom Illés Péter Lászlót. 

Szentes Dezső polgármester: Mi a CKÖ javaslata? 

Rusznyák János CKÖ elnök: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság külsős tagjának 

javaslom Csonka Jenőt. A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tagjának 

javaslom ifj. Kardos Attilát. A Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős tagjának 

javaslom ifj. Fehér Vilmost. 

Vincze Nikolett körjegyző: Kérem a meghívott érintetteket és a képviselőket, hogy nyilatkozzanak, 

kérik-e a zárt ülés tartását. 

Juhász Richárd meghívott, bizottsági tagjelölt: Zárt ülés tartását kérem. 

Illés Péter László meghívott, bizottsági tagjelölt: Zárt ülés tartását kérem. 
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Horváth Tamás meghívott, bizottsági tagjelölt: Zárt ülés tartását kérem. 

Ifj. Fehér Vilmos meghívott, bizottsági tagjelölt: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 

Ifj. Kardos Attila meghívott, bizottsági tagjelölt: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 

Csonka Jenő meghívott, bizottsági tagjelölt: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 

Szentes Dezsőné képviselő: Hozzájárulok a nyilvános üléshez. 

Takács Tamás képviselő: Nem járulok hozzá a nyilvános ülés tartásához.  

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem járulok hozzá a nyilvános ülés tartásához.  

 

A nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

A polgármester a fentiekre figyelemmel 17.20 órakor zárt ülést rendelt el. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

Az ülés 17.35-től folytatódott tovább. 

 

Szentes Dezső polgármester: A külsős tagok megválasztásra kerültek, így azok figyelembevételével 

a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta. 

 

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

hozta: 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2010.(XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta: 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Illés Péter László külsős tag. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

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

hozta: 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2010.(XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta: 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Horváth Tamás külsős tag. 

 

Határidő: értelemszerűen 

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

hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2010.(XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta: 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Juhász Richárd külsős tag. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A megválasztott bizottsági tagok eskütétele következik. Kérem a 

megválasztott külsős bizottsági tagokat, hogy mondják utánam az eskü szövegét. 

 

A megválasztott bizottsági tagok az esküt letették, az erről szóló esküokmány a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. 

 

2. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület az alakuló ülésen módosította a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, amellyel az 1-3. számú mellékleteket hatályon kívül helyezte. A 

mellékletek elfogadásához az SZMSZ módosítása szükséges. 

Szmorad László: Javaslom, hogy minden ülésen kerüljön megválasztásra két jegyzőkönyv-

hitelesítő és ez kerüljön be az SZMSZ módosításba. 

 

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 

11/2010.(XI.19.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. A 2010. évi I-III. negyedévi beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztést megkaptátok. Megpróbáltunk mindent megtenni. Azt 

tartottuk szem előtt, hogy a családoknak kenyér jusson az asztalra. 

Szentes Dezsőné képviselő: A 3. sz. mellékletben látszik a százalékos teljesítésnél a 118,9 %-os 

teljesítés a működési célú kölcsön nyújtása soron. Már év elején lehetett látni, hogy túl fogjuk 

teljesíteni a tervezettet. Sajnos olyan kérelmek érkeztek, amelyeknek a pozitív elbírálása szükséges 

volt. Adtunk, akinek csak tudtunk. A kamatmentes kölcsönök vissza is jönnek lassan. A többségük 

tisztességesen teljesíti a 30.000 Ft-ot 6 havi részletben. A másik, a 6. sz. mellékletben a 102,4 %, az 

egyszeri segély keret. 

Szmorad László alpolgármester: Ez az idén sem lesz kevesebb. 

Szentes Dezső polgármester: Az adókban vannak elmaradásaink. 
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Szentes Dezsőné képviselő: Sajnos vannak olyanok, akik évek óta nem fizetnek. Azok helyett 

például, akik a hulladékelszállítási díjat nem fizetik, az önkormányzat fizeti meg. 

Takács Tamás képviselő: A bizottságoknak lesz feladat. 

Szentes Dezső polgármester: Ki kell találni valamit. 

Szentes Dezsőné képviselő: A szegényebbek jobban fizetnek, a tehetősebbek kevésbé. 

Szmorad László alpolgármester: Vannak, akik akarnak fizetni, akik becsületesen akarnak élni, de 

nem tudják befizetni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Hát igen, és terheljük rá a házra? 

Szentes Dezső polgármester: Többnyire nem azokkal van a gond, akik közhasznú munkából élnek 

meg, hanem a gépparkkal rendelkező nagy vállalkozókkal. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A 3. sz. mellékletben a kiadási oldalnál az önkormányzat által 

foly. ell. esetén mi ez a radikális csökkenés? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: A RÁT-ra terveztünk többet. Közcélún voltak, nem 

kerültek vissza RÁT-ra, meg lettek hosszabbítva az emberek, így a munkabérnél jelentkezik ez a 

megtakarítás. 

Szmorad László alpolgármester: Ezek számok. Vannak gépek, amiknek fenntartási költségeik 

vannak, de így mi nem látjuk, hogy hol. Ha a számlatömböket, kivonatokat látnánk, az segítene. 

Szentes Dezsőné képviselő: Később, jobb lesz, majd belejöttök. 

Szmorad László alpolgármester: Nem tudom, hogy az önkormányzatnak, milyen eszközei vannak. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Hozzáadhatom a beszámolóhoz a pénzforgalmi 

adatokat. Október 20-ig lehet leadni a beszámolót. 

Szentes Dezső polgármester: Mi meg ilyenkor tárgyaljuk. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Itt van nálam minden, ha bármit szeretnétek tudni, 

szívesen válaszolok. 

 

A pénzügyi főmunkatárs ismerteti az önkormányzati ingatlanokat, tárgyi eszközöket, gépeket, 

berendezéseket, egyéb építményeket, ingatlanokat, földterületeket. 

 

Szentes Dezső polgármester: Sajnos olyan nagy terület, amelyen vállalkozást lehetne csinálni, 

nincs. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Átfutó kiadások? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Kifizetjük a munkabért, amit teljesítünk hó végén, a 

következő hónapban kerül be a könyvelésbe. A forgótőke visszapótlás meg arra van, amit levonnak. 

A kincstár forgótőkét a MÁK biztosítja. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Köszönöm. Még egy kérdés. A 4. sz. mellékletben az egyéb 

önkormányzati eseti p.e., micsoda? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Mozgáskorlátozottak eseti támogatása. Nem tervezzük. 

Amit kapunk, azt ki is fizetjük. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Akkor miért van felette? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Bocsánat, akkor ez az egyszeri gyermekvédelmi. 

Szentes Dezsőné képviselő: A szakfeladatszámok január elsején változtak, úgyhogy még nekünk is 

szokatlan. 

Szmorad László alpolgármester: Karancsság felé mennyit fizetünk? 

Szentes Dezső polgármester: 2000-től nem fizetünk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Volt idő, mikor igen. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A működéshez nem. 

Szentes Dezsőné képviselő: A szalmatercsi gyerekekre is kapnak normatívát. Rendezvényekre 

szoktunk vinni eszközöket, édességeket. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Milyen a kapcsolat a két önkormányzat között? 

Szentes Dezső polgármester: Jó. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A 2. sz. mellékletben az önk. és a többcélú kistérségi társulások 

ig. tevékenységei mit takar? 
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Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: A forráshiány ide van betervezve. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mennyi a hitel? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: A fejlesztési 7 millió 2014-ig, szeptember 3-án, október 

30-án 2 millió munkabérhitel volt, és van még a likvidhitel. 

Szentes Dezsőné képviselő: Annyira rosszul nem állunk. Vannak önkormányzatok, amelyek sokkal 

rosszabbul működnek, például az intézményekben kikapcsolják a telefont. 

Szentes Dezső polgármester: A közvilágítás 120.000 Ft volt, 3 millió a kintlévőség. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az összes adósságállomány? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: A szemétszállítás (1.173.410 Ft), ivóvíz (210.900 Ft), 

gázberuházás és hitel kamata (15.025 Ft), a szennyvíz, az iparűzési, a gépadó összesen, hát 

körülbelül 7 millió 700 ezer lehet a kintlévőség. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Köszönöm a válaszokat. 

Szentes Dezső polgármester: Sok benzinköltség, a kaszálás miatt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És a vis maior? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: 154.000 Ft és 303.000 Ft-ot kaptunk a védekezésre, ez 

megjött, és még kb. 200.000 Ft van a helyreállításra, amelyet csak utána kapunk meg. A fűkaszák, 

fűrészek benzinköltsége 300.000 Ft körül van. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És a kisbusz? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: 494.935 Ft, amely a hajtóanyag, kenőanyagnál van. A 

Casco, szervizelés, biztosítás a kisbuszra 222 ezer Ft. A busz 2006-os. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mennyi a telefonköltség havi szinten? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: 17-18 ezer forint a toldinet, a T-mobilos ingyenes 

telefonok pedig kb. 25 ezer havonta. 

Szentes Dezső polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom az I-III. negyedévi 

teljesítésről szóló beszámolót. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Szalmatercs Község Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Van-e valakinek kérdése a módosítással kapcsolatban? 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2010. (XI.19.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A koncepciót kiküldtük, van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A beiskolázással kapcsolatban szeretném javasolni, hogy a Bursa 

ösztöndíj programhoz csatlakoznunk kellene. Salgótarjánban is bevezették, a környéken is sok 

helyen van. 

Takács Tamás képviselő: Van, akik azért jelentkeznek át más településre, mert ott ezt kapják. Ez 

nálunk a fejkótánál kiesés. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az átmeneti segélyekre is többet kellene tervezni. Az önerő 

biztosítása mihez kell? 

Szentes Dezső polgármester: az Arany János út és a Május 1. úti járdákra. 

Takács Tamás képviselő: Ez jó, javaslom elfogadni, de ha felálltak a bizottságok, azok is tárgyalják 

meg. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Szalmatercs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló előterjesztést, mint a költségvetés kidolgozásának alapját. 

(Az elfogadott költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester 18.45 órakor szünetet rendelt el, az ülés 19 órakor folytatódott. 

 

 

5. Mikulás est és Idősek napja megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom az idei mikulás napi ünnepség időpontjának a dec.3. péntek 

16 órát, míg az idősek napjára a dec. 4. szombat 17 órát. Mi a véleményetek? 

Rusznyák János CKÖ elnök: Pénteken sokaknak szalagavató lesz. 

Takács Tamás képviselő: szerintem sem olyan jó a pénteki időpont. 

Szentes Dezsőné képviselő: Mi lenne, ha a mikulás napi ünnepség szombaton lenne 16 órakor, az 

idősek napja pedig vasárnap 15 órakor? 

 



 10 

A képviselők a javaslattal egyetértette, így 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozták: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

települési Mikulás ünnepséget 2010. december 4-én szombaton 16 órától tartja, 

míg az Idősek Napi ünnepséget 2010. december 5-én, vasárnap 15 órától. A 

képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A hagyományokhoz híven 600 Ft-os csomagok lesznek, amiből kb. 

125 db kell. Az 52-53 fő idősnek 1.000 Ft-ot szoktunk adni fejenként, valamint a vendéglátás, 

vacsora és a fellépők költségeivel számolhatunk. 

Takács Tamás képviselő: Fel kellene mérni azokat is, akik nem jönnek el. 

Szentes Dezső polgármester: Szoktuk a legidősebb nőt és férfit is köszönteni. Azoknak, akik nem 

jönnek el, a pénzt szét szoktuk vinni. Az Idősek Napjára a Gesztenyésből szoktuk a kaját rendelni, 

előtte pogácsa szokott lenni. Mi legyen a vacsora? 

Szentes Dezsőné képviselő: Volt már túrós lepény, habroló, disznótoros, nokedli. 

Szentes Dezső polgármester: Lehetne pörkölt, galuskával, savanyúval és valami desszerttel. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

6. A 2011. évi munkaterv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület SZMSZ-ének 20. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

„(1) A képviselő-testület éves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül rendkívüli ülést is 

tarthat. 

(2) A munkaterv tervezetét a körjegyző állítja össze, majd a polgármester terjeszti elfogadásra a 

képviselő-testület elé. 

(3) A munkaterv tartalmazza a tárgyévre vonatkozó ülések tervezett időpontjait, napirendjeit és a 

napirendi pontok előadóit.  

(4) A képviselő-testület a munkatervet legkésőbb a tárgyévet megelőző utolsó ülésén fogadja el.” 

Az írásos előterjesztést kiküldtük, javaslom a képviselő-testületnek a kiküldött munkaterv 

elfogadását! 

Takács Tamás képviselő: Lehetne májusban az ifjúsági önkormányzat alakuló ülése, mert 

véleményem szerint a fiatalabbak nincsenek bevonva az önkormányzat életébe, így a falugyűlésre 

sem jönnek el. Az októberi ülésen kellene már megbeszélni a mikulás és az idősek napi ünnepséget. 

Szentes Dezső polgármester: Vegyük fel velük a kapcsolatot és tavasszal a napirendre kerüljön be a 

fiatalok szervezetének megalakítása. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 

munkatervét azzal a változtatással, hogy a 2011. évi májusi ülés napirendje a 

„Fiatalok szervezetének megalakulása” napirendi ponttal egészül ki. 

(Az elfogadott 2011. évi munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

7. A 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: A kötelező belső ellenőrzési feladatokat a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása keretén belül látjuk el. A jövő évi ellenőrzési tervhez meg kellett jelölnünk, 

hogy melyik területet kívánjuk ellenőriztetni. A körjegyző és a pénzügyi főelőadó egyeztetése és az 

eddigi ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve az alábbi ellenőrzési területet kértük a jövő 

évben ellenőrizni: Szalmatercs Község Önkormányzata belső ellenőrzésének terve 2011. évben 

 

Főbb célkitűzések/kockázatok A B C D E F G H Átlag 

Saját bevételek ellenőrzése 

(kiemelten a helyi adók 

területén: számviteli 

nyilvántartás, szabályozottság, 

kivetés, beszedés, igénylés) 

2 8 8 8 3 4 4 8 5,625 

 

A kockázati tényezők a következőképpen osztályozhatók; a kockázatok azonosítása: 

A: Infrastrukturális kockázat = munkavégzéshez szükséges feltételek megléte (számítógép 

kapacitás, tech. minőség, gépkocsi használat) 

B: Gazdasági kockázat = bevétel volumene, kiadások, készpénz összege, likviditás és forgó- illetve 

tőkeeszközök, értéke, egyéb befektetett erőforrások értéke, a művelet értéke a szervezet számára; 

érdekeltség hiánya 

C: Jogi szabályozási kockázat = jogilag szerteágazó vizsgálati területek, jogszabályok mennyisége, 

folyamatos változásának kezelhetősége, EU-s szabályozás hatása 

D: Működési kockázat = műveletek mérete, komplexitása, műszaki jellege, láthatósága, 

érzékenysége, stabilitása; változás mértéke és valószínűsége (a műveletekben, munkatársak 

személyében és folyamatokban); rejlő inkoherens kockázat; elhelyezkedés, delegálás; szakmailag 

rossz, megalapozatlan, szabálytalan döntések 

E: Hírnév kockázat = jelentések hatása a környezetre, reakciók következménye 

F: Személyzeti kockázat = létszám kapacitás, szakértelem szint hatása 

G: Emberi, biztonsági kockázat = túlterheltség, jövedelemszint, szervezeti változások hatása 

H: Költségvetési kockázat = pénzügy erőforrások hiánya 

Kockázatok értékelése: 

Adható pontszám: 1-től 10-ig, melyből az átlagértékekre vonatkozóan megállapított 

kockázatértékek: 

 - Alacsony kockázat: 1-től 3-ig 

 - Közepes kockázat:   3,1-től 6-ig 

 - Magas kockázat:      6,1-től 10-ig 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési 

tervét az alábbiak szerint: 

 

Főbb célkitűzések/kockázatok A B C D E F G H Átlag 

Saját bevételek ellenőrzése 

(kiemelten a helyi adók 

területén: számviteli 

nyilvántartás, szabályozottság, 

kivetés, beszedés, igénylés) 

2 8 8 8 3 4 4 8 5,625 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: körjegyző 

 

8. Egyebek 

 

A) IKSZT 

Szentes Dezső polgármester: Időközben megérkezett Tóth András, meghívott vendég, a Tudás-

központ Egyesület elnöke, akit az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) pályázat miatt 

hívtunk meg. Felkérem Andrást, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  

Tóth András meghívott: A Tudás-központ Egyesület nyerte el a pályázati támogatást az 

önkormányzati ingatlan felújítására, bővítésére és működtetésére, összesen 52.741.946 Ft-ot. Ebből 

az eszközök beszerzésére nettó 2.854.000 Ft-ot, az egyéb elszámolható kiadásokra 3.225.459 Ft-ot, 

a működtetésre 6.500.000 Ft-ot kell fordítani. A civil szervezetnek 100 %-os támogatást nyújtottak, 

míg ha az önkormányzat pályázott volna, a 100 %-os támogatásból az áfát az önkormányzatnak 

kellett volna fizetnie. Így a szervezet pályázott, nekünk van a beruházás megvalósulását követően 

működtetési kötelezettségünk is 5 évig. Már a pályázathoz kellett egy szerződés, amelyet az 

önkormányzat az egyesülettel kötött. Az egész pályázat utófinanszírozott. Volt szó lehívható 

előlegről is, de az már nincs. Javaslom, hogy dolgozzuk át az építési tervet, mert több helyen is 

módosításra szorul. 

Szmorad László alpolgármester: Elkészültek a tervek? Milyen kritériumok vannak? 

Tóth András meghívott: A tervek már kellettek a pályázat benyújtásához. A pályázati felhívást 

tartalmazó FVM rendelet szigorúan szabályozza, hogy egy-egy szolgáltatáshoz, milyen 

helyiségeket kell biztosítani. 

Szentes Dezső polgármester: Azt tudnotok kell, hogy a tervek az ÉMOP pályázathoz lettek 

készítve, nem ehhez a pályázathoz. 

Szmorad László alpolgármester: Mennyi idő alatt kell megvalósítani? 

Tóth András meghívott: 3 év. 

Szmorad László alpolgármester: Meg lehetne nézni a terveket? 

Tóth András meghívott: Igen. Sajnos az elvégzendő feladat nagyobb, mint a megnyert pénz. 

Szentes Dezső polgármester: Január közepén összeülhetnénk a hivatalba, hogy átnézzük a terveket. 

Takács Tamás képviselő: Mivel már csak ez az egy intézményünk van, fontos nekünk, látjuk, hogy 

elodázhatatlan a felújítása. 
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Tóth András meghívott: Egyedülálló lehetőség a falunak, nemcsak az intézményfelújítás, hanem a 

falu közösségi élete miatt is. A település adottságai jók, lehetnének itt megyei rendezvények is, de 

akár régiósak is. Az IKSZT helyszíne lehetne családi rendezvényeknek, előadásoknak, 

gyerekprogramoknak is. 

Szentes Dezső polgármester: Nagyon szépen köszönjük Andrásnak az eddigi munkát is. 

Tóth András meghívott: Szívügyem a közösségi élet szervezése. 

Szentes Dezső polgármester: Nagyon jó programokat terveztél, nagyon jó lesz, ha ez mind 

megvalósul. 

Tóth András meghívott: Csinálok egy kivonatot a pályázatról és akkor januárban leülünk. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük András! 

Tóth András meghívott ezt követően távozott az ülésről. 

 

B) Pince- és partfalveszély 

Szentes Dezső polgármester: 2010.11.04-én a Belügyminisztérium a Pince- és Partfalveszély 

Elhárítási Szakértői Bizottsága helyszíni szemlét tartott a Kossuth út 56-58-60. házszámú 

ingatlanoknál a partomlással kapcsolatosan. A támfal építéséhez árajánlatot kell kérnünk, azt 

hétfőre kapunk, illetve meg kell állapítani az ingatlanok értékét egy esetleges megvásárláshoz. 

Ismertetem a szakértői véleményeket. 

A polgármester felolvassa a szakértői véleményeket. 

 

C) Együttes ülések 

Szentes Dezső polgármester: November 9-én és november 15-én is együttes üléseket tartottunk 

Endrefalva és Szécsényfelfalu községek képviselő-testületeivel a volt körjegyző áthelyezésével 

kapcsolatban. 

 

D) Búzavirág Népdalkör 

Szentes Dezső polgármester: A Búzavirág népdalkör feloszlott, erre vonatkozóan eljuttatták 

levelüket hozzám, amelyet most felolvasok. 

A polgármester felolvassa a szakértői véleményeket. 

 

E) E-magyarország pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Az E-magyarország pályázatát szeretném ismertetni és kérem a 

testület véleményét a pályázattal kapcsolatban. 

A polgármester ismertette a pályázati kiírást. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az E-

magyarország Pontok számítógép parkjának bővítésére vonatkozó pályázati 

kiírást és úgy határozott, hogy benyújtja a pályázatot a beadási határidőig. 

A testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges feladatok 

elvégzésére. 

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: polgármester 
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F) Mozgókönyvtári pénz: 

Szentes Dezső polgármester: Szeretném a képviselőket tájékoztatni, hogy megtörtént a 

mozgókönyvtári pénzből az üvegfal cseréje, 6 db asztal és 1 db 2 ajtós szekrény beszerzése. Az 

utolsó ülésen ugyanis arról volt szó, hogy amennyiben érinti a pályázatot akkor eszközbeszerzésre 

fordítjuk a pénzt, ha nem érinti, akkor az üvegfal is beépítésre kerül. 

Gréczi Zsoldos Miklós képviselő: Én nem így emlékszem. 

Takács Tamás képviselő: Nem ezt döntöttük el, a testület hozzájárulása kellett volna. 

Szmorad László alpolgármester: Ezért javasoltuk a két jegyzőkönyvhitelesítőt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az ülésen mindkettő javaslat elhangzott, tartalmazza is a jegyzőkönyv, 

de egyértelmű döntés az ügyben nem született. 

 

G) Közösségi célok alszámla 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Javaslom, hogy nyissunk egy Közösségi célok alszámlát, amelyre 

minden hónapban átutalunk egy bizonyos összeget. Ehhez az alszámlához nyúlni csak testületi 

felhatalmazással lehessen. 

Szentes Dezső polgármester: Milyen összeg legyen? 

Takács Tamás képviselő: 60-70 ezer forint. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Legyen 70 ezer, október 1-től, hiszen ezt már október hónapban 

beszéltük. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Közösségi célok alszámlát nyit, amelyre október 1-től havonta 70.000 Ft 

összeget utal át. A közösségi célok alszámlán lévő összeghez kizárólag testületi 

felhatalmazással lehet hozzáférni. 

A képviselő-testület megbízza a pénzügyi főmunkatársat az elkülönített 

bankszámla megnyitására, valamint a polgármestert, hogy 2010. október 1-től 

havonta 70.000 Ft összeget különítsen el az alszámlára. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

H) Szociális rendelet módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: Amennyiben a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság átveszi a 

Gazdasági és Szociális Bizottság feladatait, abban az esetben ezt szükséges átvezetni a szociális 

rendeleten is. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2010. (XI.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

2/2010. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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I) KEOP pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Ismertetnék egy szándéknyilatkozatot, amely egy pályázati 

programban való részvételhez kell. 

 

A polgármester ismerteti a szándéknyilatkozatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szentes 

Dezső polgármestert a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1. azonosító 

számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati 

konstrukció keretében meghirdetett Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszer fejlesztésére irányuló 1. fordulós pályázat előkészítéséhez a mellékelt 

szándéknyilatkozat aláírására. 

(A szándéknyilatkozat a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

J) Védőnői körzetfelosztás 

Szentes Dezső polgármester: Mint már bizonyára tudjátok, szükséges módosítani a kiosztott 

előterjesztésnek megfelelően a védőnői körzeteket. Javaslom a körzetek elfogadását! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői 

körzet felosztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a védőnői körzetet 

két körzetre osztja fel a melléklet szerint. 

(A védőnői körzet felosztása a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

K) Körjegyző áthelyezésének költsége: 

Szentes Dezső polgármester: Kristóf Edit körjegyző áthelyezésével kapcsolatban keletkezett 

költségek Szalmatercsre eső részét javaslom egyösszegben átutalni a körjegyzőségnek. 

 



 16 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Kristóf Edit körjegyző áthelyezésével kapcsolatos járandóságok Szalmatercset 

érintő részét egyösszegben 2010. november 30-ig átutalja Endrefalva-Szalmatercs-

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének. 

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

L) Intézményirányító Bizottság: 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom Gréczi-Zsoldos Miklóst és Szentes Dezsőnét a Karancsság, 

Ságújfalu önkormányzatai által közösen működtetett intézmények Intézményirányító Bizottságba 

delegálni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Intézményirányító bizottságba Szentes Dezsőné és Gréczi-Zsoldos Miklós 

képviselőket választja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

M) Emléktorna: 

Takács Tamás képviselő: Az emléktornáról is beszéljünk. 

Szmorad László alpolgármester: A sakk- asztalitenisz emlékverseny időpontjára javaslom 

december 29-t, míg a foci időpontjának december 30-t. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

hagyományokhoz híven az idei Emléktornát 2010. december 29-30-án rendezi 

meg. December 29-én a sakk- és asztalitenisz emlékverseny, december 30-án pedig 

a foci emlékverseny kerül megrendezésre. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvény szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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N) Kirándulás támogatása 

Szentes Dezsőné képviselő: Szeretnénk elkéri a kisbuszt december 2-ra, ugyanis kirándulni 

megyünk a pedagógusokkal. 

Takács Tamás képviselő: Javaslok a közösségi célok alszámláról 25.000 Ft támogatást a 

kirándulásra. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2010. (XI.18.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

25.000 Ft-tal támogatja a pedagógusok december 2-i budapesti kirándulását, 

amelyhez a fedezetet a közösségi célok alszámla biztosít. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt ülést 21.00 órakor bezárta, az ülés ezt követően 

zárt ülés keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 


