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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-én 17 

órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

 Juhász Richárd külsős bizottsági tag (Településgazdasági és Népjóléti Bizottság) 

 Illés Péter László külsős bizottsági tag (Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság) 

 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentes 

Dezsőné képviselőt és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt, valamint javasolja a napirendi pontok 

módosítását. A 4. napirendet javasolja elnapolni, helyette a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását javasolja napirendre tűzni. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

5. A cigány kisebbségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a módosított napirendeket tárgyalásra és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét 

egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: 2010. december 29-én megrendeztük a Balga Jenő – Szmorad László 

– Győri Sándor – Müller Gyula sakk- és asztalitenisz tornát. 2010. december 30-án az Oravecz 

Ferenc labdarúgó emléktornát rendeztük meg. A két rendezvényen kb. 60 fő vett részt. 

2011. január 13-án egyeztetésre került sor a mozgókönyvtár szolgáltatással kapcsolatban. A 

szolgálatban résztvevő önkormányzatok egységesen 2011. évre 480 ezer forint támogatásban 

részesülnek. Tavaly ez 600 ezer forint volt. 

2011. február 4-én itt járt Tóth András, akivel a Művelődési Ház átalakítását, felújítását tudtuk 

megbeszélni. Kérem a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

 

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Felkérem a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság álláspontját. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta a költségvetés 

módosítását és azt a képviselő-testület elfogadására javasolja. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010. (II.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Van valakinek kérdése, véleménye? 

A bizottság elnökét felkérem, ismertesse a bizottság véleményét. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta a költségvetést, jól 

átbeszélte. Sok a forráshiány. A bizottságnak van pár javaslata. A polgármesternek mi a véleménye? 

Szentes Dezső polgármester: Átnéztem a bizottság javaslatait. Az üzemanyagot lecsökkentette. 

Szerintem ennyiből nem lehet elvégezni a feladatot. Igaz ez az időjárástól is függ. A 

szabadidősportnál egyáltalán nincs forrás, így az emléktornákra és az öregfiúk labdarúgó 

mérkőzésekre sem lesz pénz. 

Takács Tamás képviselő: A közösségi célokra betervezett forrásból tudjuk majd fedezni. 

Szentes Dezső polgármester: Ezt nem tudtam, pont ezért kérdeztem, hogy szóljak-e az öregfiúk 

mérkőzések résztvevő településeinek, hogy ne számítsanak a rendezvényre? 
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Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Ne. 

Szentes Dezső polgármester: A CKÖ levéllel fordult a Képviselő-testülethez. Felolvasom: 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

Szalmatercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 47/2010. (XI.11.) sz. határozata értelmében 

azzal a kéréssel fordul Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, hogy 

működésüket, programjaikat 300.000 Ft összegű támogatással segítse. 

Kérelmünket az alábbiak indokolják: 

- A CKÖ-k központi támogatása a tavalyi évhez képest (760.999 Ft) jóval csökkent, az idén 

csak 200.000 Ft körüli működési támogatással tervezhetünk (2010-ben működési támogatás: 

573.196 Ft, feladatalapú támogatás: 187.803 Ft) 

- Szeretnénk a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel minél több embernek segíteni 

településünkön. 

Tiszteletdíjunkról 2010. november 1-től lemondtunk, az önkormányzat rendezvényeit eddig is 

támogattuk és támogatni kívánjuk, így kérjük kérésünk pozitív elbírálását. Amennyiben az 

önkormányzat a fenti összeggel nem tud segíteni, kérjük legalább lehetőségeihez mérten támogassa 

a kisebbségi önkormányzatot! 

Szalmatercs, 2011.február 3. 

          Rusznyák János 

        elnök” 

Úgy gondolom, hogy a civil szervezetek szakfeladaton lehetne betervezni számukra forrást. Oda be 

lett állítva 800 ezer forint. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az nem arra lett elkülönítve. 

Takács Tamás képviselő: Nem az a célja annak a pénznek. A CKÖ mire fordítaná a pénzt? 

Rusznyák János CKÖ elnök: Szeretnénk füzetcsomagokat venni az idén is, valamint a 

rendezvényekre fordítanánk. 

Takács Tamás képviselő: A rendezvényeket nem kell támogatni, mi is meg tudjuk valósítani 

azokat. Nem akarunk megkülönböztetést. Amennyiben van valamilyen pályázati elképzelésük, 

ahhoz szívesen adunk támogatást. Az önerőt biztosítjuk a pályázataiknál, de nem javaslom a 

támogatást külön. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ez esetben én ezen az ülésen vagyok utoljára. Le fogunk mondani. 

Szmorad László alpolgármester: Van egy javaslatom. Ha kell pénz, akkor eseti kérelemmel 

forduljanak a képviselő-testülettel. Most már úgyis megjött az állami támogatás a CKÖ-nek. Ez 

most elég, mi elfogadjuk így a költségvetést és ha év közben kell, akkor a CKÖ kérelmet adhat be. 

Szentes Dezső polgármester: Azt azért el kell ismerni, hogy az jó dolog volt, hogy a CKÖ nem 

magára költötte a pénzt, hanem mindenből kivették a részüket. Javaslom, hogy azokat a 

programokat, valamint a füzetcsomag vásárlását valósítsák meg, ehhez biztosítsunk forrást, hisz a 

féléves beszámoló tárgyalásakor erre már késő lesz, hiszen augusztusban szokták megvenni a 

füzetcsomagokat. Javaslom, hogy tervezzünk be valamennyi összeget. 

Takács Tamás képviselő: Én nem javaslom. Nem akarunk pozitív diszkriminációt, én nem csak a 

cigány gyerekeket akarom támogatni. A CKÖ elnök most jelentette be, hogy le fog mondani… 

Rusznyák János, CKÖ elnök: Neked kellene a legjobban lemondani és mondtam neked, hogy orrba 

leszel verve... 

Takács Tamás képviselő: Kérem jegyzőkönyvbe foglalni. 

 

A polgármester a jelenlévőket rendreutasította. 

 

Takács Tamás képviselő: Jó lett volna, ha a polgármester itt marad a bizottsági ülésen is, akkor 

meg lehetett volna ezt beszélni. 

Szmorad László alpolgármester: Nem kell mindjárt lemondani. Abból, ami be van tervezve, jut a 

CKÖ-nek is. 

Szentes Dezső polgármester: 100.000 Ft támogatást javaslok. És javaslom, hogy ez a 960 ezer 

forintban, ami a civil szervezetek szakfeladaton van, jelenjen meg. 
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Takács Tamás képviselő: Lehet most a polgármester illetményéről beszélni? 

Vincze Nikolett körjegyző: Ha költségvetést érint, akkor igen. Szeretnék két ügyben pontosítani. A 

bizottsági ülésen elhangzott, hogy a szabadidősport tevékenység és támogatásra betervezett összeg 

csak az emléktornákra ment el. Megnéztük a számlákat, több rendezvény is volt azon belül, tehát 

pontosítanék, a 135.715 Ft, nem csak az emlékversenyekre lett fordítva. A pénzügyi főelőadó 

kigyűjtötte részletesen a kiadásokat, kiosztom. A másik a kulturális műsorok, rendezvények 

szakfeladatot érinti. Ezt is kigyűjtettem, kiosztom. Továbbá el kell mondanom, mivel érinti a 

költségvetést, hogy a költségvetésben a polgármester 35. évi jubileumi jutalma be lett tervezve, de 

áttanulmányozva és átszámítva a polgármester eddigi éveit kiderült, hogy a polgármester 35. évi 

jubileumi jutalma még nem esedékes. Ezzel az összeggel csökken a forráshiánya az 

önkormányzatnak. 

Takács Tamás képviselő: Én hívtam fel a körjegyző figyelmét, hogy számítsa ki újra. Szóba jött a 

magas hiány, amelyet csak úgy tudunk csökkenteni, ha a bevételeket növeljük, vagy a kiadásokat 

csökkentjük. A kiadásokat nagyon nem lehet csökkenteni. Egy lehetőségünk van még, a 

polgármester bérén tudna spórolni a falu. Megkérdezném a polgármestert, hogy nem kívánna-e 

tiszteletdíjasként tevékenykedni? 

Szentes Dezső polgármester: Ezt a kérdést az alakuló ülésen az alpolgármester úr már felvetette. 

Akkor is elmondtam, hogy főállásúként indultam és így is nyertem. 51 éves vagyok, nyugdíj előtt 

állok, nekem nincs másik állásom. 

Takács Tamás képviselő: A polgármester írásban kérheti az illetményének csökkentését is. Kéri? 

Szentes Dezső polgármester: Nem. 

Takács Tamás képviselő: A körjegyzőt kérdezem, hogy a képviselő-testület módosíthatja-e a 

polgármester illetményét? 

Vincze Nikolett körjegyző: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Ptv.) 4/A § (3) bekezdése 

rendelkezett arról, hogy a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően 

megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél 

- a Ptv. 4. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb. Ezt a rendelkezést a 2010. évi 

CLXV. törvény 2.§. 2010. december 24-től hatályon kívül helyezte. Az alakuló ülésen a polgármester 

illetménye 9-es szorzóval lett meghatározva. A polgármester írásban nem kérte és nem járult hozzá az 

illetményének csökkentéséhez, így az – álláspontom szerint – nem csökkenthető. A Nógrád Megyei 

Kormányhivatal honlapján is olvasható válasz arra vonatkozóan, hogy az említett rendelkezés hatályon 

kívül helyezésével csökkenthető-e a polgármester illetménye. Ott az alábbi válasz olvasható a feltett 

kérdésre: „Válasz: Nem lehet. A Ptv. 3.§ (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a 

polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen 

dönt. Az itt megállapított illetményt utólag a Ptv. 3.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján meg lehet 

növelni. Az illetmény csökkentésének lehetőségéről azonban a Ptv. csak a fegyelmi büntetések körében 

rendelkezik, és ilyen esetben is korlátokat szab az illetmény már megállapított összegének utólagos 

mérséklésére: az illetményt ekkor is legfeljebb 20%-kal lehet csökkenteni, és ez a csökkentés egy évnél 

hosszabb időtartamra nem vonatkozhat.” 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Ezt a Belügyminisztérium is megerősítette? 

Van-e a körjegyzőnek a Belügyminisztériumtól is állásfoglalása a kérdésben? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nincs. Miért kellett volna kérnem, ha a Kormányhivatal és én is 

ugyanazon az állásponton vagyunk? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Kérjük, hogy szerezze be. 

Takács Tamás képviselő: Én beszéltem a Belügyminisztériummal. Álláspontjuk szerint itt egy 

joghézag van, de nem jogosultak kiadni jogi állásfoglalást, csak szakmait. Az alkotmánybíróság 

nyilváníthat véleményt a kérdésben. A Kormányhivatal sem adhatott volna ki állásfoglalást. A 

Belügyminisztérium sem fog. 

Vincze Nikolett körjegyző: A Kormányhivatal nem is adott jogi állásfoglalást, a gyakran ismételt 

kérdések közé került fel a Kormányhivatal honlapjára az idézett válasz. 
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Takács Tamás képviselő: A Belügyminisztérium azt mondta, hogy amennyiben a képviselő-testület 

csökkenti a polgármester illetményét, a polgármester munkaügyi bírósághoz fordulhat és a bíróság 

fog állást foglalni az ügyben. A bírósági per vége kérdéses. 

Szmorad László alpolgármester: Mennyi forráshiánnyal szoktunk indulni? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: 9-10 millióval. 

Takács Tamás képviselő: Szeretném, ha a képviselő-testület 7-es szorzóra csökkentené le a 

polgármester illetményét. 

Szmorad László alpolgármester: Azt javaslom, hogy ne most döntsünk, nem szeretnék jogszerűtlen 

döntést hozni. Tájékozódjunk pontosan. Én egyik oldalra sem szeretnék állni, de mindenki bérből 

él. Lesz erre mód később is. 

Takács Tamás képviselő: Tiszteletdíjas polgármesterként is el lehetne látni a feladatot, mint más 

településen. 

Szentes Dezső polgármester: Én nem vagyok olyan helyzetben, mint te képviselő úr. Én nem tudok 

bejárókat aszfaltozni és zsebre dolgozni. 

Takács Tamás képviselő: Kérem jegyzőkönyvbe! 

Szentes Dezső polgármester: Visszavonom. 

Takács Tamás képviselő: Én meg visszautasítom és kérem jegyzőkönyvbe! És még azt is, hogy ez 

nem igaz! 

Rusznyák János, CKÖ elnök: Nem akarsz együttdolgozni velünk? 

Takács Tamás képviselő: De igen, de nem így. 

Szentes Dezső polgármester: Nem teszem fel szavazásra a kérdést. Ilyenkor mi van? 

Vincze Nikolett körjegyző: Fel kell tennie a polgármesternek, hiszen javaslat hangzott el és a 

polgármester az ülés levezetője. 

Juhász Richárd külsős bizottsági tag (Településgazdasági és Népjóléti Bizottság): Mennyi a 

különbség? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: 1.363 eFt-ot spórolna meg az önkormányzat a 

7-es szorzóval. Ha ehhez hozzávesszük a képviselői tiszteletdíjakat is, amelyekről lemondtunk, 

akkor évi 2 millió Ft. 

Szentes Dezső polgármester: Szünetet rendelek el. 

 

A polgármester 17.50 órakor szünetet rendelt el, az ülés 17.58 órakor folytatódott. 

 

Szmorad László alpolgármester: Meg kell ezt most tárgyalni? 

Takács Tamás képviselő: Azért jártam utána, mert előnyösebb lenne a falunak. 

Szmorad László alpolgármester: De ha nem? Ha jogszerűtlen? 

Takács Tamás képviselő: Mi a kérdés? Hogy most tárgyaljuk-e? 

Szmorad László alpolgármester: Igen. Én törvénytelen döntést nem akarok hozni. Tárgyaljuk, 

beszéljük meg most, de ne döntsünk róla, napoljuk el. 

Szentes Dezső polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Tárgyaljuk-e a polgármester 

illetményének csökkentését célzó javaslatot? Jelzem érintettségemet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én is érintett vagyok. 

Vincze Nikolett körjegyző: A testület döntsön róla, hogy kizárja-e az érintetteket a szavazásból. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Szentes Dezső polgármestert, mint érintettet nem zárta ki azon kérdésben történő 

szavazásból, hogy tárgyalják-e a polgármester illetményének csökkentéséről 

szóló javaslatot. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Szentes Dezsőné képviselőt, mint érintettet nem zárta ki azon kérdésben történő 

szavazásból, hogy tárgyalják-e a polgármester illetményének csökkentéséről 

szóló javaslatot. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Tárgyaljuk-e a polgármester 

illetményének csökkentését célzó javaslatot? 

(Szavazás.) 

Szentes Dezső polgármester: 2 nem, 2 igen, 1 tartózkodás. A kérdésben nincs meg az igen 

szavazatok többsége, így az eredmény: a testület nem tárgyalja az ülésen a polgármester 

illetményének csökkentését célzó javaslatot. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármester illetményének csökkentéséről szóló javaslatot az ülésen nem 

tárgyalja, azt elnapolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Takács Tamás képviselő: Ez esetben akkor kérem, hogy bízzuk meg a körjegyzőt, hogy szerezzen 

be állásfoglalást a kérdésben a Belügyminisztériumtól. Határidőnek javaslom 2011.02.24-ét, akkor 

csütörtökön legyen rendkívüli ülés, ha sikerül beszerezni addig az állásfoglalást. 

 

Szentes Dezső polgármester: Szavazásra bocsátom a kérdést. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, megbízza 

Vincze Nikolett körjegyzőt, hogy a polgármester illetményének csökkentésének 

ügyében kérjen állásfoglalást a Belügyminisztériumtól. 

 

Határidő: 2011.02.24. 

Felelős: körjegyző 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Jogos volt a polgármester 30. éves jubileumi 

jutalmának kifizetése? 

Vincze Nikolett körjegyző: A 30. évi jubileumi jutalmat a polgármester 2006-ban kapta meg. Akkor 

a jegyző aláírta, hogy kifizethető. Most 31. év számítható be a jubileumi jutalom számításába a 

polgármesternek, tehát, ha 2006-ban nem is volt jogosult, azt 2010-ben kapta volna meg. 

Szentes Dezső polgármester: Egyéb észrevétel? 

Szentes Dezsőné képviselő: Érdekes, hogy a képviselők a költségek csökkentését csak a 

polgármester bérének csökkentésében látják. 

Takács Tamás képviselő: Beszéltünk másról is, például a közcsapok megszüntetéséről, a 

hulladékdíjakról. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: A közcsapok leszerelésének lehetősége azért 

vetődött fel, mert máshol sincsenek. 

Szentes Dezső polgármester: A törvény nem egyértelműen fogalmaz ezen a téren, hiszen az 

önkormányzati törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni az 

egészséges ivóvíz ellátásáról, de azt már nem részletezi, hogy milyen módon. A községben be van 

vezetve az egészséges ivóvízhálózat. A lehetősége mindenkinek megvan a rácsatlakozásra. Ezzel az 

önkormányzat teljesítette a kötelezettségét, vagy azokra is gondolnia kell, akik nem tudják ezt 

megfizetni? Van a költségvetéssel kapcsolatban még kérdés? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Javasoljuk, hogy a kamatmentes kölcsön 

kerüljön megszüntetésre. 

Szentes Dezső polgármester: A szociális törvény előírja az előleg lehetőségét. 

Vincze Nikolett körjegyző: A juttatás 50 %-a lehet az előleg, amely 6 hónap alatt lehet letörleszteni. 

Szentes Dezső polgármester: Azt javaslom, hogy hagyjunk rá keretet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Régebben is úgy volt, hogy amíg nem törlesztett, nem fizette ki a 

kölcsönt, addig nem kérhetett újabbat. 

Szmorad László alpolgármester: Ki vehette igénybe? 

Szentes Dezsőné képviselő: Aki kérelmet adott be. 

Szmorad László alpolgármester: Ha valaki a 28.500 Ft 50 %-át veheti fel előlegként, az kevés, az 

csak 14.250 Ft. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Ha megmarad a kamatmentes kölcsön, előleget 

akkor is kérhetnek. 

Szmorad László alpolgármester: Egyenlőre hagyjuk meg a lehetőséget, később is meg lehet ezt 

szüntetni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: De 6 hónap alatt sokan felvehetik. 

Takács Tamás képviselő: 150.000 Ft keretösszeget javaslok kamatmentes kölcsön keretösszegre. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2011. évi költségvetésében 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint keretösszeget 

különít el a lakosság számára kamatmentes kölcsön céljára. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom a költségvetés elfogadását. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a pénzügyes munkáját! 
 

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Az SZMSZ-ben módosítanunk kell a helyettesítés rendjét. A 

gyakorlat eddig az volt, hogy a polgármesterek egymást helyettesítették a kistérségi ülésen, hiszen 

nincsen főállású alpolgármestere a kis településeknek, akik a napközbeni ülésekre el tudnának 

menni. A kormányhivatal közzétett egy állásfoglalást a helyettesítés rendjéről, az SZMSZ 

módosítás annak tükrében valósul meg. Továbbá javaslom, hogy ahol az SZMSZ Közigazgatási 

Hivatalt említ, ott az Ötv. általi megfogalmazás kerüljön be: „önkormányzat törvényességi 

ellenőrzéséért felelős szerv”. 

Továbbá mindhárom Bizottság elfogadta ügyrendjét, amelyeket javaslok az SZMSZ mellékleteként 

felvenni. 

Az SZMSZ mellékletei így a következők lennének: 

1. sz. mellélet: Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének névsora 

2. sz. melléklet: A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak névsora 

3. sz. melléklet: Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010. január 1-től alkalmazott 

szakfeladati rendje 

4. sz. melléklet: Településgazdasági és Népjóléti Bizottság Ügyrendje 

5. sz. melléklet: Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság Ügyrendje 

6. sz. melléklet: Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendje 

Kérem, aki elfogadja az SZMSZ módosítást, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 10 

 

5. A cigány kisebbségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztést írásban megkaptátok. Ezzel kapcsolatban van kérdés, 

vélemény? 

 

Javaslat, vélemény nem lévén, Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – összhangban az 

1/2011.(II.03.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati határozattal – elfogadja a 

határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat melléklete.) 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Van kérdés, vélemény? 

Takács Tamás képviselő: Kérdésem, hogy ki jelentethet meg a településről újságcikket? Kinek az 

engedélye kell? Szabályozhatnánk ennek a módját, mert jelent meg olyan cikk a megyei hírlapban, 

amely valótlanságokat állított a művelődési ház felújításról. Meg lehetne jelentetni például, hogy 

lemondott a képviselő-testület a tiszteletdíjról. Az valós hír. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem szeretném, hogy ez megjelenjen bármelyik újságban is. 

Takács Tamás képviselő: De sajnos olyan dolgok voltak a cikkben, amelyek nem igazak. Például, 

hogy az önkormányzat beruházása, pedig mindannyian tudjuk, hogy civil szervezet pályázott, nem 

az önkormányzat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Sajnos az ilyen elírások nem mindig a nyilatkozó hibájából adódnak. 

Sokszor ő jól mondja, vagy jól írja le, mégis hibásan jelenik meg, tapasztalatból mondom. A testület 

hozhat olyan határozatot, hogy sajtóreferenst jelöl ki a testület tagjai közül, vagy hogy minden 

esetben látni akarja a településről megjelenő cikkeket. 

Szentes Dezsőné képviselő: Sajnos nem egyszer tapasztaltuk már, hogy az újságíró nem azt írja le, 

amit elmondunk neki. 

Takács Tamás képviselő: Ezért javaslom, hogy minden esetben két képviselő olvassa át a cikkeket. 
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településről szóló sajtómegjelenés csak két képviselő előzetes jóváhagyásával 

valósulhat meg. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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Takács Tamás képviselő: Hoztam az Ady Endre úthoz egy új behajtani tilos táblát, amelyet le 

kellene cserélni, továbbá javaslom, hogy alája egy kiegészítő táblát tegyünk ki: Kivéve: célforgalom 

felirattal. Megkérdeztem a Közutat, tehetünk ki ilyen táblát, nincs akadálya. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ez jó dolog. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

forgalomrend változást hajt végre az Ady Endre út és a Kossuth út 

kereszteződésében. 

A behajtani tilos táblát kivéve: célforgalom kiegészítő táblával látja el, amely a 

lakosság behajtására ad engedélyt. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Takács Tamás képviselő: Megcsináltuk a vagyonleltárt, ezúton is köszönjük Hegedűs Oszkárnénak 

a segítséget. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a közmunkások nem adták le az eszközöket. Javaslom, 

hogy bízzuk meg a falugondnokot azzal, hogy szerezze vissza az eszközöket. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megbízza a falugondnokot azzal a feladattal, hogy a közmunkásoktól a kintlévő 

szerszámokat beszedje. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Takács Tamás képviselő: Megromlott a szüleimnek az egészségi állapota, szeretnénk abban 

segítséget kérni, hogy a Kossuth út 44/a. számú ingatlan elől húzzák le a kukát a hulladékszállítók. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben, megoldjuk. 

Takács Tamás képviselő: A kutyák miatt sok a panasz, szabályozni kellene a kutyatartást. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag (Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság): Van a 

faluban olyan kutya, amelyik nincs is beoltva, de állandóan szabadon jár. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság azzal a javaslattal él 

a képviselő-testület felé, hogy az átmeneti segélykérelmek elbírálása ne bizottsági, hanem testületi 

hatáskör legyen. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 



 12 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezső polgármester: A falugondnok betegállományban is volt az elmúlt időszakban, így 

hosszabb távon el kell gondolkodni egy új falugondnok felvételén, mert így nem tudjuk megoldani 

a helyettesítést. Javaslom, hogy hozzunk létre még egy falugondnoki státuszt, amelyet betöltve a 

problémát tudnánk orvosolni. Előfordulhat, hogy a falugondnok alkalmatlan lesz a munkára, vagy 

tartósan betegállományba lesz, így nem tudjuk ellátni a feladatot. Erről még zárt ülés keretén belül 

beszélnünk kell. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (II.10.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1 fő 

falugondnoki státuszt hoz létre. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt ülést 19.00 órakor bezárta, az ülés ezt követően 

zárt ülés keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 

 

 

 

Szentes Dezsőné     Gréczi-Zsoldos Miklós 

       jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


