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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottságának 2011. január 27-én 16 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi 

hivatalában megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag 

Illés Péter László külsős bizottsági tag 

Vincze Nikolett körjegyző 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, Településgazdasági és Népjóléti Bizottsági tag 

Juhász Richárd, Településgazdasági és Népjóléti Bizottsági külsős tag 

 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 

fővel határozatképes, köszönti a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tagjait, az ülést 16
00

-

órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

1. Bizottsági elnök megválasztása 

 Előterjesztő: Takács Tamás 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: Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: A három választott bizottságból már egy bizottság a múlt 

héten megtartotta alakuló ülését, most a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság alakuló 

ülését is megtartjuk. Ismertetem a Bizottság főbb feladatait. 

(A bizottsági tag ismertette az ügyrend szerinti főbb feladatokat.) 

Szeretném, ha a Bizottság úgy tudna működni, hogy a képviselő-testület elé minél több előkészített, 

a Bizottság által már megtárgyalt anyag kerüljön. A Bizottság alkalomszerűen fog ülésezni, hiszen 

még nem látjuk az évi fejlesztési lehetőségeket. Javaslom a bizottság elnökének Szentes Dezsőné 

képviselő, bizottsági tagot. 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: Miért pont rám gondoltatok? 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: Három képviselő van összesen és 3 Bizottság. Jó lenne, ha 

minden képviselő legalább egy Bizottságban tisztséget vállalna. 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: De szerinted ez a feladat hozzám való? 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: Vannak áthúzódó beruházások. Tagja voltál az előző 

testületnek is, így legalább ezekről is többet tudsz. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Azt sem szeretnénk, ha az a vád érné a másik két 

képviselőt, hogy ők akarnak mindent. 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: Ezt megértem, csak nem vagyok jártas ezekben a 

dolgokban, így távol állónak érzem magamtól ezt a feladatot. 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: Azt szeretnénk, ha a települési vállalkozók is 

részesülnének a községi fejlesztésekből. Olyan beruházásokat kell előnyben részesíteni, amelyek 

megtakarítással járnak, mint például a szigetelés, nyílászárócsere. 
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Illés Péter László külsős bizottsági tag: Az is melletted szól, hogy én az építőiparban dolgozom, 

Tomi vállalkozó, te kívülállóként is tudod látni a dolgokat. 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: Rendben. Elfogadom a jelölést 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 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

1/2011. (I.27.) TKB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottsága Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tagot egyhangúlag a Településfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság elnökének választotta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 

 

2. Bizottsági feladatok ismertetése, ügyrend elfogadása 

 Előterjesztő: a bizottság elnöke 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök: Az ügyrendet mindenki megkapta. Van kérdésetek, 

véleményetek? 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Jó lenne, ha nemcsak az elnök joga lenne összehívni az 

ülést. 

Vincze Nikolett körjegyző: A 6.1. pontban benne van, hogy a helyettesítéssel megbízott személy is 

összehívhatja. 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök: Ha nincs több kérdés, javaslom az ügyrend elfogadását. 

 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

2/2011. (I.27.) TKB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottsága Ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 

(Az ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 

 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: Javaslom a következő Bizottsági ülést 2011. február 4-én 

12 órára, amelyre meghívjuk Tóth Andrást az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér című 

pályázattal kapcsolatban egy egyeztetésre. 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 16.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

          Szentes Dezsőné 

           bizottsági elnök 


