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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. február 8-án 18.00 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi hivatalában 

megtartott üléséről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag 

Szmorad László alpolgármester 

Vincze Nikolett körjegyző 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, a Településfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság jelen lévő tagjait és megállapítja, hogy a bizottság 2 fővel határozatképes, 

az ülést 18.00 órakor megnyitja. Juhász Richárd külsős bizottsági tag jelezte, hogy elfoglaltsága 

miatt nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

3. Egyebek 
 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: A csütörtöki ülés előtt meg kell tárgyalnunk a 

2010. évi költségvetés módosítási javaslatát is. Van valakinek kérdése, véleménye az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy sokan a rendszeres 

szociális segély szakfeladaton voltak, ide tartoztak a rendelkezésre állási támogatáson lévők is, de a 

közcélúban meg lett hosszabbítva a szerződésük. Így nem ott teljesültek a kiadások, hanem a 

közcélú foglalkoztatás szakfeladaton. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Én javaslom a testületnek elfogadásra. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

5/2011. (II.08.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta Szalmatercs Község Önkormányzata 2010. 

évi költségvetésének módosítását és azt Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének elfogadására javasolja. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Kérdés, vélemény? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az anyag kiküldése óta már tudjuk a CKÖ központi 

általános működési támogatását, ami 210 eFt. Ezt módosítani kell. 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag: Javaslom a város- és 

községgazdálkodás szolg. szakfeladaton a hajtó- kenőanyagnál betervezett 450 ezer forintot levenni, 

mert szerintem az sok, javaslom, hogy vegyük le 250 ezer forintra. 200 ezer forintot tegyünk át az 

épületek felújítására. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Az átmeneti segélyek tartalmazzák a beiskolázási segélyt. 

A főiskolások esetén inkább a Bursa Programot kellene támogatni. Ez 8 főiskolásra tervezve 80 

ezer forint. Javaslom a közalkalmazotti cafetériát, egyéb jutatást elvenni, ugyanis nagyon 

takarékoskodnunk kell, ez pedig csak adható juttatás. 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag: Egyetértek. 6000 

Ft/hó összeget le tudunk venni. Én javaslom továbbá, hogy a kulturális műsorok, rendezvényekre 

betervezett 1.400 ezer forintot csökkentsük le 500 ezer forintra, a szabadidő, sport tevékenységnél 

pedig a betervezett 125 ezer forintot szintén vegyük ki. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az utóbbi egyáltalán ne legyen? 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag: Ne. Helyette 200 

ezer forintot javaslok betervezni falugondnoki tanfolyamra, valamint 800 ezer forintot javaslok 

elkülöníteni egy Falufejlesztési Nonprofit Kft. létrehozására. Mit szóltok? 

 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

6/2011. (II.08.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta Szalmatercs Község Önkormányzata 2011. 

évi költségvetését és azt az ülésen megtárgyalt változtatási javaslatokkal 

átdolgozva Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

elfogadására javasolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
 

3. Egyebek 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Egyéb kérdés, vélemény? 
 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a bizottsági ülést 20.50 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós 

     bizottsági elnök 


