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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 17 

órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Igazoltan távol lévő képviselő Gréczi-Zsoldos 

Miklós. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Takács Tamás képviselőt és Szmorad László 

alpolgármestert, valamint javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. 2011. évi víz és csatornadíj elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. 2011. évi hulladékkezelési díj elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Megállapodás elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

5. Egyebek 

 

A képviselő-testület a napirendeket tárgyalásra és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadta 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A földcsuszamlással kapcsolatosan az összes keletkezett anyagot dr. 

Pintér Sándor belügyminiszter úr részére megküldtem, hogy segítsen az ügy érdemi megoldásában. 

Az önkormányzat saját költségén elvégeztette a három ingatlan értékbecslését 45.000 Ft értékben és 

árajánlatot kért a három ingatlan támfallal való megtámasztására. 

December 1-jén élelmiszeradomány érkezett, mellyel megpróbáltunk segíteni, ha csak egy kicsit is 

a családok megélhetésébe. 165 db csomag került kiosztásra. 
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December 4-én Mikulás estet tartottunk. Költségei: műanyagpohár: 2.155 Ft, mikuláscsomag: 

75.000 Ft. A CKÖ 35.000 Ft-tal támogatta a rendezvényt, amelyen kenyér, szalámi, sajt és üdítő lett 

vásárolva. Összesen tehát 112.160 Ft-ba került a rendezvény. 

December 5-én került megtartásra az Idősek Napja. Ennek költsége összesen 345.270 Ft. 

December 10-én a Megyeházán, majd december 16-án az új közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban 

volt tájékoztató. Általánosságban beszéltek, konkrét dolgokat nem mondtak, mivel a tv. Még nem 

áll rendelkezésünkre. Egy konkrétum viszont elhangzott, mégpedig, hogy a fele pénz sem áll 

rendelkezésre 2011-ben, 2010-hez képest. Januártól sok mindent nem tudunk megoldani. 

A volt körjegyző részére a járandósága átutalásra került. 

23 főnek ment ki a gépjárműadó fizetésre felszólítás, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon 

belül fizesse meg az éven túli tartozásait, ellenkező esetben a gépjármű forgalomból kivonásra 

kerül. 

1 m3 fát adtunk id. Rácz Emilné, Ilonka néninek, hogy meg ne fagyjon. Még soha nem kért segélyt, 

megérdemelte, hogy segítsünk neki. 

Kérem a tájékoztató elfogadását. 

Szmorad László alpolgármester: Szeretnék hozzászólni és kérdezni. A földcsuszamlással 

kapcsolatban elmondanám, hogy ha ott a föld megindul, még nagyobb baj is lehet. Meg kellene 

vásárolni az ingatlanokat és egy erős támfalat kell csinálni. 

Szentes Dezső polgármester: Az út a KPM tulajdona. Az a probléma, hogy nem írták le, hogy az 

ingatlanok életveszélyesek. A hatósági eljárás sajnos ilyen. A katasztrófavédelemhez lejelentettük, 

majd kijöttek a Belügyminisztériumtól, azt írták le, hogy irreális a költség, amit beírtunk. Irreális, 

de azt nem írták, hogy irreálisan alacsony vagy irreálisan magas. Addig nem tudunk lépni semmit, 

amíg nem írják le, hogy az ingatlanok életveszélyesek, mert nem tudjuk őket kilakoltatni. 

Szmorad László alpolgármester: Ez melyik szervhez tartozik? 

Szentes Dezső polgármester: A katasztrófavédelemhez. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Az árvíznél is ők jártak el. 

Szmorad László alpolgármester: Addig a katasztrófavédelem nem jár el, amíg baj nem lesz. 

Szentes Dezső polgármester: Megvárjuk a BM levelét. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2. 2011. évi víz és csatornadíj elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Ismertetném az ÉRV levelét, amelyben az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatási 2011. évi díjakra tettek javaslatot. Az ÉRV-vel szerződésünk van, ha jól 

számolom, 2011-ben jár le. A vízdíjak 2009-2010-ben nem változtak, most az emelés nem haladja 

meg az infláció mértékét. 

(A polgármester ismertette az ÉRV levelét.) 

 

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

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 

hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás 

lakossági és közületi díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. 2011. évi hulladékkezelési díj elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Tudjátok, hogy Szalmatercsen 6 hónapig, áprilistól-októberig hetente, 

6 hónapig októbertől-áprilisig kéthetente szállítják a hulladékot. Annak idején úgy határoztunk, 

hogy egységes díjak legyenek a szállításra, ne a távolságtól függjön. A díj 820 Ft/hó/ingatlan, 

kivéve a 70 éven felüli egyedülálló személyeket, mert nekik 600 Ft/hó/ingatlan. Sok a 

szemétszállítási díj eltörlésére irányuló kérelem. 52 fő 70 éven felüli van, annak a fele egyedülálló. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy az infláció mértékével növeljük az árakat. 

Szentes Dezső polgármester: Legyen 620 Ft vagy 650 Ft? Az egyedülálló időseknek pedig 850 Ft? 

Takács Tamás képviselő: 650 Ft-ot és 850 Ft-ot javaslok. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

(ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Megállapodás elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kaptunk egy megkeresést a Salgótarjáni Kistérség Többcélú 

Társulásától. Ismertetem. 

(A polgármester ismerteti a levelet.) 

Végülis azt jelenti, hogy ha Szalmatercsről is bekerülne valaki a hajléktalanszállóra, a ráeső részt az 

önkormányzatnak ki kell fizetnie. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2010. (XII.22.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - a határozat 

mellékletét képező – a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kötendő 

megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Egyebek 

 

A) Emlékversenyek 

Szentes Dezső polgármester: A sakk- és asztalitenisz emlékversenyek időpontja 2010. december 

29-én lesz a kultúrházban, december 30-án pedig a Karancssági Iskola tornatermében. Mindkét 

napon 10 órakor kezdődik a rendezvény. 



 5 

 

B) Iskolaigazgató kérése 

Szentes Dezső polgármester: Az iskolaigazgató kérelemmel fordult hozzánk. Az iskola tornatermét 

a karancssági két futballcsapat térítésmentesen használja. Szeretné kérni, hogy ez legyen 

valahogyan szabályozva. 

Takács Tamás képviselő: Amikor még én is csapattag voltam, akkor a bajnokság előtt 3 hétig 

lehetett használni. 

Szentes Dezső polgármester: Ezért kéri, hogy szabályozzuk. Javaslom, hogy heti egy napon, 

szombaton másfél órát használhassák térítésmentesen a tornatermet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Kiszorítják azokat, akik fizetnének érte. 

Takács Tamás képviselő: Igen és azt sem teszik meg, hogy egymással fociznának. 

Szentes Dezsőné képviselő: A hazai csapat öltözőjét tönkretették, a vendégöltöző jobban meg van 

kímélve. A saját gyermekeiknek okoznak problémát. 

Szmorad László alpolgármester: Ha nekünk is lenne futballcsapatunk, az is használhatná 

térítésmentesen? 

Takács Tamás képviselő: Az intézményhez van közünk, a futballcsapathoz nincs. 

Szentes Dezső polgármester: Az egyik focicsapat az egyik szombaton kapjon másfél órát, a másik a 

másik szombaton. 

Szmorad László alpolgármester: Ha helyrehoznák a károkat, akkor nem lenne gond. 

Takács Tamás képviselő: Régen a gondnok nem engedte, hogy hazamenjünk, ha kárt okoztunk, 

amíg azt nem rendeztük. Bajnokság előtt 1,5 órát adnék egy alkalommal. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Az a terem a gyerekeké. 

Szmorad László alpolgármester: Fizessék ki az eddigi károkat. 

Szentes Dezső polgármester: A bajnokság előtt egy-egy alkalommal másfél óra javaslattal 

egyetértetek? 

Takács Tamás képviselő: És az egyesület elnöke az iskolaigazgatóval mérje fel a károkat, valamint 

határozzák meg az okozott károk helyreállítását. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2010. (XII.22.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az I. István 

Általános Iskola Karancsság iskolaigazgatójának kérelmét. A Képviselő-testület 

úgy határozott, hogy az iskola tornatermének térítésmentes használatához az 

alábbiak szerint járul hozzá: 

A karancssági futballcsapatok a bajnokság előtt 1-1 alkalommal vehetik igénybe 

térítésmentesen a tornatermet, azzal a feltétellel, hogy az egyesület elnöke az 

iskolaigazgatóval mérje fel az eddigi használat során keletkezett károkat, 

valamint határozzák meg az okozott károk helyreállításának módját 

A Képviselő-testület felkéri a Karancssági Képviselő-testületet - mint az 

intézmény másik fenntartóját - hogy a javaslatot figyelembe véve tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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C) Védőnői megállapodás felmondása 

Szentes Dezső polgármester: A védőnői körzetek felosztása miatt fel kell mondani a jelenlegi 

védőnői megállapodást, mivel új működési engedélyt kell kérnünk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2010. (XII.22.) számú határozata 
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalmatercs, 

Karancsság és Ságújfalu községek önkormányzataival a védőnői szolgálat közös 

fenntartására és működtetésére kötött társulási megállapodást közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester  

 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt ülést 18.30 órakor bezárta, az ülés ezt követően 

zárt ülés keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 

 

 

 

Takács Tamás     Szmorad László 

    jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


