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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. február 4-én 12 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi 

hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági elnök 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

Illés Péter László külsős bizottsági tag 

Tóth András meghívott 

Szentes Dezső polgármester 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, Településgazdasági és Népjóléti Bizottsági tag 

 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes, köszönti a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tagjait, a polgármestert és 

Tóth András meghívottat, az ülést 12
00

-órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

1. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér című pályázat terveinek megtárgyalása 

 Előterjesztő: Tóth András meghívott 

 

2. Egyebek 

 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér című pályázat terveinek megtárgyalása 

 Előterjesztő: Tóth András meghívott 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági elnök: Felkérem Tóth Andrást, hogy ismertesse a 

Tudásközpont Egyesület által elnyert pályázatot és terveit. Mire kell fordítani az elnyert összeget, 

mit kell megvalósítani a támogatásból? 

Tóth András meghívott: Civil szervezetünk már régóta eredményesen működik. Azt a lehetőséget 

ajánlottuk fel az önkormányzat előző képviselő-testületének, hogy az elhanyagolt, nem működő 

művelődési házat az „Integrált Közösségi Tér” című pályázat segítségével tartalommal fogjuk 

megtölteni és közben fel is újítjuk. Sajnos, senkivel nem egyeztetve megszületett egy nagyon buta 

terv, ami igazából senkinek sem jó. A költségvetést a benyújtási határideje előtt 2 nappal (MVH 

kódok nélkül) kaptuk meg, így ezt a rossz tervet, meg a kiviteli költségvetést, amely „manipulált” 

csökkentett összegű költségvetést tartalmazott, kénytelenek voltunk a pályázathoz csatolni. 

Szentes Dezső polgármester: Miért mondod András, hogy rossz a terv? Az ember saját lakásába 

sem kis lyukat tervez. 

Tóth András meghívott: Azért mert például a vizesblokkok egy közösségi teremből nyílnak, nem 

folyosóról, így az állandó átjárás miatt képtelenség foglalkozásokat tartani a teremben. De főleg 

azért rossz, mert lényegesen nagyobb lesz az „intézmény” és ennek a fenntartását az Egyesület majd 

nem tudja átvállalni. 

Szentes Dezső polgármester: Mást szeretnék mondani. Az önkormányzat Sóshartyán, Kishartyán, 

Ságújfalu, Karancsság községekkel pályázatot nyújtott be citerára, mozgószínpadra, szövőszékre, 

sátorra, hangosításra, stb. Arról kellene dönteni, hogy az összeget meg tudjuk-e előlegezni, mert a 

pályázat utófinanszírozású. 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: Nem ezért vagyunk itt. Erről a testületnek kell dönteni 

rendes ülésen. Térjünk vissza a Művelődési Házhoz. Meg is ragadom a szót és elmondom, hogy 
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egyetértek a Tóth András által elmondottakkal. A terv nagyon buta. Sőt senki igénye nincs 

megjelenítve. A fiataloknak edzőterem kell, nincs fodrászműhelyünk a faluban, postánk, stb. Nem 

tudom, hogy miből lesz fenntarthatóbb az épület. 

Tóth András meghívott: A kivitelezési költségek is szándékosan alul vannak tervezve, hogy 

megfeleljünk a pályázatnak. Azt is elmondanám, hogy nagyon sok minden nincs is betervezve (pl.: 

vasbeton födém építés, ereszek, stb.) Az Egyesület ezt nem tudja önerőből előteremteni, inkább ki 

száll az egészből. Viszont van olyan vállalkozás, amely meg tudja oldani az előfinanszírozást és 

kivitelezni a projektet. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Máshová kell tervezni a vizesblokkot és a konyhát is. 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag: A vizesblokk tervezett bővítése gátolni fogja a hátsó udvar 

bejárását, mivel benyúlik a közlekedő útba. Javaslom, hogy helyszíni bejáráson nézzük meg az 

elhangzottakat most. 

Szentes Dezső polgármester: Én már láttam, én nem mennék veletek, elköszönök. 

 

A jelenlévők a helyszíni bejárást követően folytatták az ülést. 

 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

3/2011. (II.04.) TKB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottsága felhatalmazza Tóth Andrást, a Tudásközpont Egyesület elnökét, hogy kezdeményezze a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a pályázat átdolgozását az áttervezésnek 

megfelelően. A Bizottság álláspontja szerint a felújítás a jelen terveket és támogatási összeget 

figyelembe véve megvalósíthatatlan. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottság 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 14.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

          Szentes Dezsőné 

           bizottsági elnök 


