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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti 

Bizottságának 2011. január 27-én 16.30 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi hivatalában 

megtartott alakuló üléséről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag 

Juhász Richárd külsős tag 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag 

Vincze Nikolett körjegyző 
 

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

bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést 16
30

-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 
 

3. Kérelmek elbírálása 

 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: A decemberi ülésen nem tudtuk megválasztani az 

elnököt, mert a külsős tag nem tudott részt venni az ülésen. Kérek javaslatot az elnök személyére. 

Juhász Richárd külsős bizottsági tag: Javaslom Gréczi-Zsoldos Miklóst elnöknek. 

Gréczi-Zsoldos Miklós 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 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

1/2011. (I.27.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tagot egyhangúlag a Településgazdasági és Népjóléti 

Bizottság elnökének választotta. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Köszönöm a bizalmat. 
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2. Bizottsági feladatok ismertetése, ügyrend elfogadása 

 Előterjesztő: a bizottság elnöke 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Az ügyrendet mindenki megkapta. Van kérdésetek, 

véleményetek? Tudnotok kell, hogy ez a leghálátlanabb feladat a mai világban. 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag: Lehet, hogy 

érdemesebb volna a kérelmek elbírálását a képviselő-testület határkörébe tenni. 

Szentes Dezsőné bizottsági tag: Én egyetértek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt a testület döntheti el, a bizottság javasolhatja a testületnek. 

 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

2/2011. (I.27.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 

javasolja a képviselő-testület számára, hogy a kérelmek - átruházott hatáskörben hozott - elbírálása 

kerüljön vissza a képviselő-testület hatáskörébe. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Az ügyrendhez egyéb kérdés, vélemény? 
 

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

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

3/2011. (I.27.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 

Ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 

(Az ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

3. Kérelmek elbírálása 

 Előterjesztő: a bizottság elnöke 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Javaslom, hogy amíg nincs költségvetés, ne támogassuk a 

kérelmeket, mert látnunk kell, hogy mi várható. 
 

A bizottság a javaslattal egyetértett, így 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

4/2011. (I.27.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 

úgy határozott, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáig a segélykérelmeket nem áll 

módjában támogatni. A beérkező, alábbi személyek egyszeri segélykérelmét elutasítja: 

Gáspár Sándorné (3163 Szalmatercs, Kossuth út 09.) 

Mede Nándorné (3163 Szalmatercs, Arany J. út 2.) 

Imrik Zsoltné (3163 Szalmatercs, Kossuth út 38.) 

Polyák Árpádné (3163 Szalmatercs, Kossuth út 05.) 

Czibuláné Deák Mária (3163 Szalmatercs, Arany J. út 2.) 

Id. Rusznyák János (3163 Szalmatercs, Arany J. út 27.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a bizottsági ülést 18.15 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós 

     bizottsági elnök 


