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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságának 2011. február 28-án 17 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi 

hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági tag 

Takács Tamás képviselő, bizottsági tag 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag 

Antóni Sándor körzeti megbízott, meghívott 

Illés Ferenc polgárőr elnök, meghívott 

 

Takács Tamás bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Falugondnoki szolgálat programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

2. Közfoglalkoztatás a közbiztonság helyreállításában 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

3. A Polgárőr Egyesület megújításáról 

 Előterjesztő: Illés Ferenc polgárőr elnök 

 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Falugondnoki szolgálat programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: Sajnos a Falugondnoki Szolgálat nem megfelelően működik. A 

kötelező nyomtatványok nincsenek vezetve, nem állnak rendelkezésre. Ismertetem az írásos 

anyagot. 

(A bizottság elnöke ismertette a szakmai programot, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Javaslom, hogy terjesszük a testület elé a következő ülésre és támogassuk elfogadását. 

Illés Ferenc polgárőr elnök, meghívott: Kapnak-e tanulóbérletet a gyerekek? Ha igen, le kell 

mondani, mert a falubusz megy értük. Drága a bérlet. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Jónak ítélem az új programot, javaslom, hogy terjesszük a 

testület elé! 

 

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

3/2011. (II.28.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottsága megtárgyalta és 

elfogadta a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját, amelyet Szalmatercs 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadására javasol. 

(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

2. Közfoglalkoztatás a közbiztonság helyreállításában 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: Ismertetem az írásos anyagot. 

(A bizottság elnöke ismertette az előterjesztést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Illés Ferenc polgárőr elnök, meghívott: A nem használt földutakat zárjuk le. A falopásoknál, 

lopásoknál ezek kerülő utak. Egyeztetni kell a földtulajdonosokkal is. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Az „újfajta” programunkhoz elengedhetetlen lesz a 

polgárőrség. Javaslom, hogy a testület a következő ülésen minél előbb vegye napirendre, hogy 

minél előbb megvalósulhasson a program. 

Antóni Sándor körzeti megbízott, meghívott: Rendőrségi kedvezményekre teszek ajánlatot (pl.: 

telefon egymás között ingyenesen). A közös munkát ez tovább fogja segíteni. Tetszik az elképzelés. 

 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

4/2011. (II.28.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottsága megtárgyalta és 

elfogadta a Közbiztonsági Intézkedési Tervet, amelyet Szalmatercs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadására javasol. 

(Az intézkedési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

3. A Polgárőr Egyesület megújításáról 

 Előterjesztő: Illés Ferenc polgárőr elnök 

 

Illés Ferenc polgárőr elnök, meghívott: A polgárőrség sajnos nem működik. Vezetőségi ülést kell 

összehívni. A régi vezetőség le kíván mondani. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: A fiatalok az „új” egyesületbe be kívánnak lépni és tenni 

akarnak a faluért. 

Antóni Sándor körzeti megbízott, meghívott: A technikai felszereltség nagyon fontos, mindenben 

segíteni akarok. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: 2011. március 15-ig a taggyűlésnek, vezetőségi ülésnek meg 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

5/2011. (II.28.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottsága megtárgyalta a 

polgárőrség újjászervezéséről szóló tájékoztatást. A Bizottság a polgárőrség 

újjászervezését segíti és támogatja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Takács Tamás 

          bizottsági elnök 


