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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságának 2011. január 20-án 17 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi 

hivatalában megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

1. Bizottsági elnök megválasztása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

2. Bizottsági feladatok ismertetése, ügyrend elfogadása 

 Előterjesztő: a bizottság elnöke 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Bizottsági elnök megválasztása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag: Javaslom a bizottság elnökének Takács Tamás 

képviselő, bizottsági tagot. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Én is Takács Tamás bizottsági tagot javaslom. 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: A jelölést elfogadom és jelzem érintettségemet. 

 

A bizottsági tagok az érintettet a döntéshozatalból nem zárták ki, így a bizottság 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

1/2011. (I.20.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottsága Takács Tamás képviselő, bizottsági tagot egyhangúlag a 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság elnökének választotta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 

 

2. Bizottsági feladatok ismertetése, ügyrend elfogadása 

 Előterjesztő: a bizottság elnöke 

Takács Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyik legalapvetőbb feladata a hatékony 

pénzfelhasználás elősegítése konkrét programokkal. Célunk, hogy mindenki elmondhassa a 

véleményét egyéb fórumokon. A falugyűlést is össze kellene hívni. A közmunkaprogramban olyan 

embereket kellene foglalkoztatni, akiket a bizottság javasol. 
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Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Sokan már nem is itt laknak, de mégis itt voltak közmunkán. 

A helyieknek meg nem volt lehetősége. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Szeretnénk javaslatokat tenni a képviselő-testület számára, 

véleményezni a döntési lehetőségeket, segíteni szeretnénk a döntéshozatalt. Például, sokat hallottuk, 

hogy nem úgy megy a fűkaszálás, ahogyan kellene, akkor ezt változtassuk meg. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Körzeteket kellene létrehozni, akiket összehívunk, hogy 

meghallgassuk a véleményüket. Például össze kell hívni a Kossuth utcát, stb. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Annyira nem nagy a falu. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Igen, de jobban eljönnek így az emberek, jobban felszínre jönnek 

így a dolgok. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Az ott lakók mindig jobban látják a dolgokat. 

Takács Tamás bizottsági tag: A közbiztonságra is nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Meg kellene újítani a polgárőrséget, vagy újjá kellene 

szervezni. 

Takács Tamás képviselő: Az önkormányzatnak is segítenie kell a polgárőrséget, más 

településekhez hasonlóan, mint például Pilinyben is a falubusszal járőröznek hétvégente a faluban. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: A jelenlegi elnök szívesen átadná a tisztséget, viszont 

vannak a tagok között olyanok, akiket ki kellene zárni, ugyanis már nem büntetlen előéletűek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az újjászervezésnek egyik előnye, hogy egy régebben működő 

szervezetnek nagyobbak a pályázati lehetőségei, mint egy új szervezetnek, mert a pályázatok 

többsége bizonyos működési időt pályázati feltételként szab. A megyei elnök bizonyára segít az 

újjászervezésben. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: A megyei elnök segítségét én is tudom kérni, biztos vagyok 

benne, hogy segít. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Ki kell terjeszteni annak lehetőségét is, hogy a lakosok tudjanak 

jelezni, ha baj van. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Kellene egy nyilvános telefonszám, amit mindenki tudna és 

bárki hívhatna baj esetén. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: A katasztrófavédelemtől rádiót is tudnánk szerezni. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Tamás feladata lenne a rendészeti rész, enyém az üzemeltetési, 

Miklós pedig besegít mindkettőnknek. A polgárőrség újjászervezését március végéig meg kell 

csinálnunk. Megkaptátok az ügyrendet, javaslom az elfogadását. 

 

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

2/2011. (I.20.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottsága Ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 

(Az ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

           Takács Tamás 

          bizottsági elnök 


