
5/2011. 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2011. március 31-én megtartott 

ülésének jegyzőkönyve 



 2 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-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 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

 Juhász Richárd külsős bizottsági tag (Településgazdasági és Népjóléti Bizottság) 

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

 Horváth Tamás külsős bizottsági tag (Településüzemeltetési és Rendészeti Bizottság) 

 Kardos Attila 

 

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

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad 

László alpolgármestert és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt. 

 

Szentes Dezső polgármester: A napirendek elfogadása előtt lenne egy javaslatom. Most kerül 

kiosztásra egy határozati javaslat a közösen működtetett intézményekkel kapcsolatosan ezt az 

egyebekben tárgyaltuk volna, de mivel sürgős, hogy az igazgatóurat még fel tudjuk hívni, most 

napirend előtt ezt kellene megtárgyalnunk. Kinek van ellenvetése a napirendi pontokkal 

kapcsolatban? 

Takács Tamás képviselő: Nekem lenne más javaslatom! Szeretném, hogyha az egyebek elé 

bekerülne 6. pontként a falugondnoki szolgálat szakmai programja. És egyebekben a vállalkozók 

könnyítéséről szóló intézkedéseket, valamint a közbiztonsági intézkedési programot szeretném, ha 

megbeszélnénk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A közösen működtetett intézményekkel kapcsolatos határozati 

javaslatot is meg lehet tárgyalni az 1. napirendi ponton belül, hiszen a két ülés közötti eseményekről 

szól, valamint annak az eredményéről. 

Szentes Dezső polgármester: Aki az ezek alapján módosított napirendi javaslattal egyetért, az 

kérem, kézfeltétellel jelezze! 

 

A képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend: 

 

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. Szalmatercs Község Önkormányzat gazdálkodási programjának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
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4. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. félévi 

tevékenységről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

5. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

6. Falugondnoki szolgálat Szakmai Programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Megkérem a körjegyzőnőt, hogy tájékoztasson bennünket az iskolával 

kapcsolatos két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

Vincze Nikolett körjegyző: A március 17-én megtartott, Karancssággal közös testületi ülésen 

határozat született a közös intézmények költségeinek csökkentéséről. A két képviselő-testület 

megbízta a polgármestereket és körjegyzőket a költségcsökkentő javaslatok kidolgozására, illetve 

az esetleges létszámcsökkentés lehetőségére. Az igazgató úr a gazdasági vezető és én voltunk egy 

ügyvédnőnél, aki miután megismerte a kialakult helyzetet, azt a javaslatot tette, hogy amennyiben a 

státuszt utána sem szeretnénk betölteni, célszerű a létszámcsökkentés. Az iskolában 2 státusz 

kerülne megszüntetésre a fűtő-karbantartó és takarító. A takarítói állást betöltő személy nyugdíjba 

ment, a karbantartói állást betöltőnek kellene 4 havi végkielégítést fizetni. Ehhez lehet pályázat 

útján pénzt kapni a létszámleépítés járulékos költségeinek csökkentésére, 3 havi végkielégítés 

összegét a pályázat útján az állam visszatéríti. A ma délelőtti újabb egyeztetésen állt össze a 

határozati javaslat, amelyet Karancsság képviselő-testülete is ezen időpontban tárgyal külön 

testületi ülésén. Ismertetem a határozati javaslatot! 

(A körjegyző ismerteti a határozati javaslatot.) 

Szmorad László alpolgármester: Kerül nekünk pénzbe? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, de a pályázattal ezt tudjuk csökkenteni. 

Szentes Dezső polgármester: Szeretném ismertetni nektek Godó Péter iskolaigazgató levelét. 

(A polgármester ismertette a levelet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Vincze Nikolett körjegyző: Az óvodapedagógus sem fogadta el a munkaidő módosítást, úgy 

döntöttünk, hogy amíg táppénzen van, és írásban nem nyilatkozik addig az ő státusza nem lesz 

módosítva. A karbantartó munkaügyi bírósági eljárást kezdeményezett az iskolaigazgatónak kell 

menni a munkaügyi bíróságra. 

Szmorad László alpolgármester: A megbízott személyek kihozták a maximumot, a határozati 

javaslatot elfogadásra javaslom. 

Szentes Dezső polgármester: Ki ért egyet a határozattal? 

Takács Tamás képviselő: Nem kívánok szavazni! Ezt már megbeszéltük, a jegyzőkre bíztuk, hogy 

keressék meg a megoldást. Nem kellene már ezzel foglalkoznunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mi nem csökkenthetünk létszámot, az a testületek hatásköre, és ez az 

utolsó közös testületi ülésen nem történt meg. Ez a karancssági képviselő-testület költségvetési 

rendeletét is érinti, hiszen az tartalmazza a státuszokat. 

Szmorad László alpolgármester: A múltkori ülés előkészítetlen volt, mert ezeket már akkor is 

tudhattuk volna. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2011.(III.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetési szerveinél meglevő álláshelyek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

 

1./ Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy 

2011. április 1. napjától az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 

intézményben megszűntetésre kerüljön 2 álláshely. 

 

2./ A Képviselő-testület 2011. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos 

intézkedése alapján az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 

intézmény munkakör szerinti létszámkerete az alábbiak szerint módosul: 

A 2011.január 1-jei engedélyezett költségvetési létszám keret 31 fő. 

A költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő,  

A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: fűtő- karbantartó és takarító. 

A létszámleépítést követően engedélyezett 2011. évi módosított létszámkeret 29 fő. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. április 1. 

napjától az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményben 

megszüntetésre kerülő 1 fűtő-karbantartó álláshely miatt a felmentéssel, 

végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentés fedezte egy részének biztosítása 

érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújtson 

be. 

 

4./ A létszámleépítésben érintett dolgozó tovább foglalkoztatására a 

létszámleépítés során az önkormányzat fenntartói körén belül a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, így a 

munkáltató nem tud élni a betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségével. 

Az önkormányzat a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a létszámleépítés 

ellenére változatlan színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben és a következő 

években is. A megszüntetett álláshelyet 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha 

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 

5/. A Képviselő-testület utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a szükséges 

munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző, intézményvezető  

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Szentes Dezső polgármester: Folytatom a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót. 

Felülvizsgáltattuk az Ady Endre út forgalmát, a Közútkezelő Kht. nem javasolja a forgalmi rend 

változását az Ady Endre úton. Volt egy üres álláshely a körjegyzőségnél, amiről a múlt testületi 

ülésen szó esett, ez végül nem került betöltésre a körjegyzőnő döntése alapján. A 
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közfoglalkoztatásban több embert fel tudtunk venni, márciustól 5 főt, például takarítót, 

adminisztrátort, falugondnok helyettest, fűtőt. Február 15-én Karancssággal együttes ülésre került 

sor március hónapban a közös intézmények költségvetésének a megvitatásáról, majd később a 

költségcsökkentő javaslatok miatt rendkívüli közös testületi ülésre került sor. Március 3-án TÖOSZ 

tisztújító közgyűlés volt Salgótarjánban. Volt farsang az iskolában és finnországi tanulmányúton 

vettem részt március 20-27-ig. Érdekes dolgokat tapasztaltam. Például, ha két barát találkozik, 

szinte mindjárt egyesületet hoz létre. A civil szervezeteket az önkormányzat nem támogatja. 

Rengeteg nonprofit szervezet van kint. Március 29-én a 36 jó palóc leader csoport stratégiájának 

felülvizsgálatára került sor. Március 30-án kistérségi ülés volt, többek között beszámolt a szociális 

központ és sor került az SZMSZ módosítására. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a tájékoztatóm 

szíves tudomásulvételére. Folytatjuk a 2. napirendi ponttal. 

 

17.17 perckor megérkezett Horváth Tamás külsős bizottsági tag az ülésre. 

 

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A következő napirendi pont az önkormányzat 2010 évi 

költségvetésének módosítása. Az anyagot megkapta mindenki. Hegedűs Oszkárné sajnos nem tud 

jelen lenni. Megkérem a körjegyzőnőt, hogy ismertesse a költségvetés módosítását. 

Vincze Nikolett körjegyző: Február elején az előirányzat módosítása a pénzügyesünk nagyrészt 

megcsinálta ezt február 10-én a testület el is fogadta. A beszámoló készítése során kiderült, hogy a 

költségvetési tartalékot – ami keletkezett - nem könyvelte még le, mint pénzmaradvány 

igénybevételét, ezt február 10. után rendezte, így ezzel módosította az előirányzatot még. Ez 

504.625 Ft. A CKÖ szakfeladaton a tényleges felhasználás 2010-ben 10.000 forinttal több lett, mint 

amit kaptak pénzt, mivel 2009-ről ezt az összeget áthozták, ezzel is módosítani kellett a beszámoló 

készítése után a költségvetést. Ezek által lett a módosított forráshiány 2010-ben 707 eFt. 

A 2011. évi költségvetés elfogadott változatát most kiosztom. A jubileumi jutalom és vonzatai 

kivonásával, mivel ez nem kerül kifizetésre, valamint 150.000 Ft kamatmentes kölcsönadásával és 

visszavételezésével lett módosítva az elfogadásakor. Ez azt mutatja. Ez a végleges eredeti 

költségvetés, amit kiosztok, ezt kell nézni a későbbiek során, mint 2011. évi költségvetést. 

Szentes Dezső polgármester: Kérdezem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy van-e javaslat, 

kérdés, hozzászólás? 

Takács Tamás képviselő: Annyit szeretnék kérdezni, hogy amikor én voltam fenn Godó Péter 

igazgatóúrnál az iskolában szó volt róla, hogy a közös intézmények tekintetében 9-10 millió 

forintos hiány várható 2010-es évre vonatkozóan. Ez mennyiben érinti a költségvetés módosítását 

2011 ében? 

Vincze Nikolett körjegyző: A beszámoló a 2010-es évről már le van adva a MÁK-ba azt már nem 

érinti, de a 2011. évi költségvetést évközben módosítani kell több dolog miatt is, erre akkor fogunk 

visszatérni, ha már látjuk a közfoglalkoztatással kapcsolatos felmerülő kiadásokat, vagy pl. a 

létszámcsökkentés miatti járulék megtakarításokat. 

Szmorad László alpolgármester: Tavaly 707 eFt volt a hiány, most meg több mint 10 millió Ft? 

Takács Tamás képviselő: A hiánynak már a féléves költségvetéskor meg kellett volna jelenni, ott 

már ki kellett volna mutatni. Ha a féléveset tárgyaltuk volna, akkor ez látható lett volna. Valaki 

mulasztott. 

Szmorad László alpolgármester: Ne göngyölítgessék a hiányt, hanem az az évi költségvetésben 

(felülvizsgálatakor) mutassák ki! Ne hozzanak át semmit 2011-re az előző évekről. 

Szentes Dezső polgármester: A zárszámadást csak a jövő hónapban kell elfogadni, akkor tudjuk 

meg mennyi a végleges hiány és miből adódik. Akkor fogom mondani a pénzügyi előadónak, hogy 

menjen fel, egyeztesse le, hogy ezek a hiányok miből adódnak? 
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Takács Tamás képviselő: De a hiány egy részének már a 2010-esben szerepelnie kellene. Mi 

átveszünk valamit úgy, hogy majd év közben jön elő az előző időszak hibája. Én ezért nem akarok 

felelősséget vállalni. 

Szmorad László alpolgármester: Az intézményekre eddig megkapták a támogatást. Van egy adott 

keret, elköltötték 2010-ben. A hiányt meg áthozzák 2011-re. 

Szentes Dezső polgármester: Szalmatercs 2000-től 2009. december 31-ig nem adott pénzt a 

költségvetési hiányba, mert soha nem tudták kimutatni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Egyszer adtatok. 100 eFt-ot havonta 5 hónapig, 500 eFt-ot. És az a pénz 

ott maradt. Karancsság pedig akkor nem adott hozzá és akkor nulla volt a költségvetés vége. 

Szmorad László alpolgármester: A 2010-es évet zárják le, ne hozzanak át semmit. 

Takács Tamás képviselő: Ezt nem lehet. Ehhez a 10 millióhoz biztos, hogy hozzá kell majd 

tennünk. 

Szmorad László alpolgármester: Azt viselje Karancsság. 

Szentes Dezsőné képviselő: Ha meg tudja mutatni, mire költötte, értelmes dologra.. 

Takács Tamás képviselő: Meg fogja tudni mutatni, akkor mi lesz? 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem fogja tudni megmutatni. 

Szmorad László alpolgármester: 2011-től induljunk, ne hozzanak át semmit. 

Szentes Dezső polgármester: Ha kell hozzá tenni, azt ki kell gazdálkodni. A költségvetési 

rendeletek, valamint az önkormányzati határozatok jogfolytonosak. Amennyiben kimondja, hogy 

mennyi a hiány, azt elosztjuk 1/3-2/3 arányban és ki tudja mutatni, hogy az 1/3-od hova lett 

felhasználva és az jogos, akkor fizetnünk kell. Várjuk meg a zárszámadást és majd meglátjuk. 

Takács Tamás képviselő: Akkor kerüljön bele a 2010. évi zárszámadásba. 

Szentes Dezső polgármester: Soha nem hoztunk olyan határozatot, hogy tulajdoni hányaduk 

arányában járuljanak hozzá a testületek a közösen működtetett intézményekhez. E kell dönteni, 

hogy mi közös. Iskola, óvoda, konyha? Van benne tulajdoni részünk? A beszerzett eszközök 1/3-ad 

arányban Szalmatercs község tulajdonába kerülnek? Döntsük már el, mi közös. 

Szmorad László alpolgármester: De honnan veszitek ezt az 1/3 arányt? 

Szentes Dezső polgármester: Az épületarányában. A tulajdoni lapon rajta van. Pontosan 

szabályozni kellene a közös intézményekben Szalmatercs tulajdoni hányadát. Erre vonatkozóan 

nincs pontos kimutatás. 

Szmorad László alpolgármester: Az eddigi állami támogatást nem csak Karancsságra kapta, hanem 

Szalmatercsre is. Eddig elég volt a pénz, most meg majd átjön. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Biztos elég volt a pénz, mert azt nem hagyták volna, hogy 

Szalmatercs 10 évig ne járuljon hozzá egy forinttal sem. 

Szentes Dezső polgármester: Térjünk vissza a rendeletmódosításra. Aki egyetért, kérem, 

szavazzon! 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

3. Szalmatercs Község Önkormányzat gazdálkodási programjának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

(A két gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szentes Dezső polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzatnak egy ciklusra, vagy 

azon is átnyúlva, gazdasági programot kell készítenie. Én is készítettem egy gazdasági programot az 

önkormányzati ciklusra. Azért egy ciklusra, mert az új testület részére ne mi állapítsunk meg 

gazdasági programot. Kértem mindenkit, hogy egészítse ki, ezt meg is kaptátok. Erre Takács 

képviselő úr is készített egy gazdasági programot 2010-2015 évekre. Nem tudom, hogy kezeljem a 

két programot. A két program sokban hasonlít. Ami nincs benne az enyémben az a vagyon, a 

közbiztonság, a focipálya felújítása pihenőparknak. Nézzük végig az övét. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ez nem a Tamás programja, hanem a Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságé. 

Szentes Dezső polgármester: Nézzük végig az elejétől. Vissza kell utasítsak néhány kijelentést a 

Településrendészeti Bizottság által készített gazdasági tervből. A bevezető résznél megállapított 

mondatokat vissza kell utasítanom nemcsak a magam, hanem a képviselő-testület és a volt 

búzavirág Népdalkör nevében is. Az elmúlt 8 év folyamán, az elmúlt képviselő-testület 

Szalmatercsre behozta a gázberuházást, felújította a ravatalozót, felépítettünk egy templomot, a 

Búzavirág Népdalkör pedig minden évben népdalkörök találkozóját és anyáknapját szervezett. 

Emellett virágosítottunk, parkosítottunk, közterületeinket rendben tartottuk. Soha nem a minimális 

szolgáltatásra törekedtünk. Sok rendezvény volt a faluban és sok esemény. Például: falunap. Ha ez 

minimum szolgáltatás, azt kívánom magunknak, hogy legalább ezeket tudjuk csinálni. Nem értem, 

hogy melyiket tegyem szavazásra. De gyerünk tovább. „A kötelezően előírt állami feladatok kiváló 

színvonalon való teljesítése, ellátása.” Nem értettem a kiváló szót. „Közösen működtetett 

intézmények működésének megőrzése és fejlesztése.” Ebben az anyagban is benne van. 

„Folyamatos kapcsolattartás a lakossággal (fejlesztési elképzelések ismertetése), hogy érdekeik, 

véleményük folyamatosan alakíthassa Szalmatercs fejlődését.” Ez ebben az anyagban nincsen 

benne. „Teret kell biztosítani a felnövekvő generáció érdekeinek megjelenítésére (ifjúsági 

önkormányzat, ifjúsági referens).” Egyetértek, csak a fiatalságot is ösztönözni kellene, hogy 

tegyenek is valamit ezért a községért. Ne a kultúrotthon legyen szemétdomb, amikor a fiatalok ott 

vannak. Ne a rendbontók legyenek az ifjúsági referensek. „Települési közszolgáltatások színvonalas 

ellátása, fejlesztése (egészségház, szolgáltatóház).” Benne van a programban. „Intézményeink 

fejlesztése modernizálása.” Benn van a programban. „Értékteremtő közmunkaprogram működtetése 

(települési közmunkatanács, közfoglalkoztatás szervező).” Benne van a programban. „Falusi 

foglalkoztatási szolgálat létrehozása.” Nincs benne, de bele lehet tenni. „Aktív 

vagyongazdálkodás.” Nem értem. „Faluarculat javítása (falumag rekonstrukciója).” Ha azt érted, 

hogy alakítsunk ki egy faluközpontot, akkor benne van. „Meglévő gazdasági, mezőgazdasági, 

természeti adottságaink jobb kiaknázása.” Nincs benne, de bele lehet tenni. „Támogatni szükséges 

a hagyományteremtő szándékkal létrehozott rendezvényeket (Hazajáró falufesztivál).” Felváltaná a 

Tercsi napokat? „Meglévő örökségünk ápolása és a falu szolgálatába állítása (Hagyományok háza, 

Faluház)” Az anyagban benne van. „A civil szervezetekkel együttműködés.” Van civil szervezet? 

Működnek? „Település szintű elismerések alapítása (Tiszta udvar, rendes ház; Szalmatercsért 

Emlékérem, Szalmatercs kultúrájáért Díj, Szalmatercs Díszpolgára Cím, Szalmatercs etnikai 

Díja).” Benne van, de kiegészíthetjük. Jó ötletnek tartom a Szalmatercsért Emlékérmet, a 

Szalmatercs kultúrájáért Díjat, a Szalmatercs Díszpolgára Címet, de az Etnikai díjat 

megkülönböztetésnek érzem. 

Szentes Dezsőné képviselő: A pozitív megkülönböztetés is megkülönböztetés. 

Takács Tamás képviselő: Ezt nem csak az etnikumhoz tartozó kaphatja, hanem bárki. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én eleve az egésszel nem értek egyet. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Egy pillanat. Én be is fejeztem, mert egyszer csudát csinálok. Neked 

a faluban mindig csak ugyanazok vannak. …. Ebből neked botrányod lesz. … Én foglak 

feljelenteni. 

Szentes Dezső rendreutasítja a CKÖ elnököt. 

Szentes Dezső polgármester: „Közrend, közbiztonság javítása (Településrendészet, térfigyelő 

hálózat).” Benn van az anyagban. „Minden igényt kielégítő kulturális és közösségi terek 

működtetése (Műv.ház,”EU komfortos” játszótér,tájtörténeti pihenőpark)”. Módosítani lehetne. 
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„Önkormányzatunk-közösen működtetett intézmények- Körjegyzőségek kiváló együttműködésének 

megteremtése.” Ezt megint nem értem. Ezt már nem kell megteremteni, mert meg van teremtve. 

„Aktív, rugalmas és dinamikus Önkormányzat kialakítása.” Nem értem. 

Egészítsük ki számadatokkal a 4. oldalt. 

Az Önkormányzat pénzügyi-vagyoni helyzete 296.855 eFt. 

A jelenlegi Önkormányzati vagyon 290.902 eFt. 

Az Önkormányzat záró bankszámla egyenlege 1.036 eFt. 

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 293 eFt. 

A hosszú távú kötelezettségeinkből teljesítettünk 69 eFt. 

A fennmaradó kötelezettségünk még 10.568 eFt. 

Követelésként 4.304 eFt-ot tartunk nyilván. 

A 10.568 eFt-ból hosszú távú tartozásunk 2.160 eFt, 7.000 eFt az ÁSZ hitel, 160 eFt 

kezességvállalás a házi jelzőrendszerhez a Dobroda és Ménesvölgyi egyesületnek, rövidtávú 2.000 

eFt. A közszolgáltatás, árkok, járdák, utak benne van. Itt még van az, hogy „Pályázati úton aszfalt 

burkolatúvá kell tenni minden a lakóházak előtt elhaladó önkormányzati utat.” A többi szinte benne 

van. Hogy kezeljük? Próbáljuk meg a két gazdasági programot összefésülni, összhangba hozni. 

Takács Tamás képviselő: Arról lehet beszélni, ami van. Örülök, hogy arról beszéltünk ami van, 

mert a mi programunkról beszéltünk. Ez ciklusprogram, mert az Alkotmányban benne van, hogy 5 

éves választási ciklusok lesznek. Ha nem, ez akkor is olyan program, amelyet 4 év alatt nem tudunk 

megcsinálni, mert sok olyan programot be kellett építeni, amelyet ti nem csináltatok meg. Nincs 

kész például a játszótér. Ti a 8 év alatt egy ravatalozót tudtatok csinálni, de az nem jó. A közösségi 

tér pályázatot meg sem kellene említeni, mert azt a Tudásközpont Egyesület nyerte meg. Erről a 

pályázatról van, amikor beszélünk, mert jól esik az önkormányzatnak azt mondani, hogy azt ő 

nyerte meg, de igazából semmi közünk hozzá. A játszótér meg sincs említve. Én mindenképpen azt 

tolmácsoltam a Bizottságnak, hogy fésüljük össze. Az elrendezésében azt nem tartom jónak, hogy a 

helyzetelemzést nem javaslom az elejére, azt kivettük. Az SZMSZ-nél beszéltünk róla, hogy ezt oda 

kellene betenni egy preambulumként, hiszen az SZMSZ a falu „alkotmánya”. Ebbe a koncepcióban 

helye nincs. A polgármester választási ciklusra szóló programját támogattuk, pedig nem is kellett 

volna, mert törvény nem kötelez rá. Viszont az önkormányzat gazdasági programja az más. Az jó 

dolog, ha összhangban van, ez a program összhangban van a te programoddal, azzal, amit eddig 

tettetek. A gazdasági programnak azt kell tartalmaznia, ami itt az első oldalra le van írva. Az, amit 

az asszonykórusról mondtál, az nem az önkormányzat kötelező feladata. Az egy program. A civil 

szervezetnek jó pont, de nem az önkormányzat szabadon választható feladatai közé tartozik. Az 

önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik, amit nem csináltatok meg az előző ciklusban, 

például a közbiztonság megteremtése. Erre nagyon nagy igény van, amelyre a választás előtti 

beszélgetések során is kitértek az emberek. Sok olyan program van, amely ugyanaz. Nem is ezeken 

kell vitatkozni. Mindenki ugyanazt érzi, hogy ha most nem fogjuk megcsinálni ezeket a 

programokat, akkor itt meghal minden, annyira le leszünk maradva. Amíg neked a legfontosabb 

célod a falukép arculatának megőrzése, addig mi a legfontosabb célnak a falu felzárkóztatását, a 

falusiak életminőségének javítását tartjuk. A mi programunk úgy készült el, hogy ennek a dőlt betűs 

résznek, a kritériumoknak megfelel. Sok emberrel beszéltünk, nem győzték mondani az 

elképzeléseiket, gyökeres változtatásokat szerettünk volna, ezt akarjuk képviselni ezzel a 

programmal is. Ez volt a választási kampányban is. Nagyon sokan elmondták, hogy miket kéne 

másképp csinálni. A civil szervezeteket is megkérdeztük, itt is vannak velünk a vezetőik is, behotuk 

őket a bizottságokba külsős tagoknak is. Összeraktuk ezt a programot, ezt szeretnénk megvalósítani, 

ez mellett ki is fogunk állni. Azokat az embereket fogjuk támogatni, akik maguk akarják alakítani 

jövőjüket a programban való részvétellel, akik a közösségért tudnak tenni, fognak tenni, akarnak 

tenni. Ezeknek az egyik ága a fiatalok. Azok a faluügyek kerültek be a programba, amelyeket az 

emberek elmondtak. Az utak, járdák, településüzemeltetés, közbiztonság és a foglalkoztatás. 

Szembetűnik a programból, hogy végre le akarunk horgonyozni saját értékeink mellett, letisztultak 

az elképzeléseink. Olyan igazi közösségben szeretnének élni a szalmatercsiek, amely határozottan 

kiáll az értékeikért és a közös céljaikért. Összességében tehát úgy gondoljuk, hogy a szalmatercsiek 
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egységesek abban, hogy milyen faluban akarnak élni és ezért csináltuk ezt a programot, amelyet a 

tieddel össze is fésültünk. Egységesek abban is, hogy milyen faluban szeretnének élni. Az 

összefogással fogjuk elérni, hogy Szalmatercsen a falu lesz az első, ahol mindenki biztonságban 

fogja érezni magát. Mindenki boldogulhat, aki akar dolgozni. Ki fog derülni, hogy ki nem akar 

dolgozni, de annak nem fogunk több lehetőséget adni. Ebbe a programba mindenki véleménye 

benne van. Sajnálom, ha lesznek olyanok, akik nem tudják elfogadni a választók akaratát és 

továbbra is ellenszegülnek a változtatásnak, megújulásnak. Akik kivonják magukat a közös 

munkából, azok hátráltatni fogják a falut. Arra kérek itt mindenkit, hogy álljon ki a szalmatercsiek 

akaratáért, amihez mindenkinek nagyon sok erőt kívánok. A te programodról elmondtam a 

véleményemet. Nem értem, miért van benne, hogy megoldottnak látjuk a közösen működtetett 

intézmények fenntartását, mikor 10-20 millió hiányról beszélünk. Színvonalas kulturális 

programokról, kiállításokról írsz. Én nem emlékszem ilyenekre. Bűnmegelőzés, szomszédok 

egymásra figyelése, térfigyelő rendszer kiépítése, stb. Ezek vannak a helyzetelemzésben, mikor 

nem volt ilyen. 

(Szmorad László alpolgármester kiment a teremből 18.01-kor.) 

A lakosság tájékoztatásáról elmondanám, hogy nem volt minden évben falugyűlés. 

Közösségfejlesztés minden korosztályban nem igaz. A fiatalok nem lettek megkérdezve a 

kultúrotthon fejlesztésnél sem. Nem lettek megkérdezve, hogy kell-e nekik konditerem vagy mire 

van szükségük. A közösségünkben kultúrotthon működik, ez sem igaz, nem működik, csak néha 

közösségi rendezvény színtere. Meg ilyen van benne, hogy a faluban családiházas beépítésű övezet 

van egy és kétszintes lakóépületekkel. Kétszintes lakóépület nincs. Földszintes van, meg emeletes, 

földszintes és tetőteres. Nonszenszek vannak benne. A helyzetelemzést ezért hagytam ki. Te írtál 6 

oldalt, amiből én kapásból kihúzok 5 oldalt. Te főállású polgármesterként letudod azt egy oldalban 

írni, amit a faluban négy év alatt meg kellene valósítani. A bizottság 6 oldalon keresztül azt sorolja, 

mit kellene megvalósítani. 

Rusznyák János CKÖ elnök: De munkát kinek adsz? 

Takács Tamás képviselő: Itt van, benne van. 

A polgármester rendreutasítja a jelenlévőket. 

Takács Tamás képviselő: De ott még nem tartunk, hogy kinek adunk munkát, majd lesz olyanról is 

szó. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ebből neked bajod lesz. 

Szentes Dezső polgármester: A falu minket választott meg. Így van. Ez a falu minket választott 

meg. Az csak egy dolog, hogy most ti, mint ellenzék többségben vagytok a képviselő-testületben. 

Nem sokon múlott. 

Takács Tamás képviselő: Elég sokon múlott, mert 3:1 van. 

Szentes Dezső polgármester: A feleségemet is megválasztotta a falu. 

(Szmorad László alpolgármester visszatért a terembe 18.05-kor.) 

Én nem azt értem egy gazdasági programon, hogy eddig mit végeztünk el, hanem hogy mit 

szeretnénk elvégezni. Te azt mondtad, hogy összefésülted az egészet az enyémmel, akkor 

lényegében nem írtam le ostobaságokat. Ha én is összefésülöm a bizottságéval, akkor a bizottságé is 

csak egy oldal. Én is, mint polgármester, nap mint nap találkozok emberekkel, elmondják a 

véleményüket. Nagyon örülnék neki, ha valamilyen módon a fiatalokat is be lehetne vonni, de 

kérdezem én, eddig hol voltak? Nem tudom, milyen civil szervezeti vezetőkről beszélsz? 

Takács Tamás képviselő: Én bekerültem képviselőként, így az egyesület titkára lett külsős 

bizottsági tag. A polgárőrség régi vezetője átadta tisztségét Horváth Tamásnak. A Búzavirág 

Népdalkörnek is felajánlottuk a lehetőséget, de ők inkább megszüntették szervezetüket. 

Rusznyák János CKÖ elnök: A polgárőrséget, hogy lehetett úgy átvenni, hogy az illető még tagnak 

sem volt beválasztva… 

Szentes Dezső polgármester: A két program majdnem ugyanaz. Ha az enyém egy oldal, akkor erre 

az a válaszom, hogy ha a bizottságéból is kihagyjuk, azt, amit én írtam, akkor a bizottságé is csak 

egy oldal. 
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Szmorad László alpolgármester: Mindkét program jó, mindét programot a legjobb tudásuk szerint 

állították össze, akik készítették. Ha a realitásokat nézzük, lehet, hogy nem minden megvalósítható, 

de legyünk pozitívak. A szódobálásokon, meg az egymásra mutogatáson lépjünk túl. Aki a 

bizottsági anyagot letette az asztalra, az is dolgozott vele, a legjobb tudása szerint állította össze. 

Belekerültek olyan kifejezések, amelyek egyeseknek bántja a fülét. Ezen nem érdemes lovagolni. A 

másik oldalon is elkészült egy program, amiben rengeteg jó dolog szerepel, vannak azonosak is. Itt 

is vannak olyan kifejezések, amelyeket másként fogalmaznék. Az irányok, mutatók mindkét tervben 

jól láthatók. Én azt szeretném, ha a szódobálás és a kiélezett helyzet megszűnne és 

összpontosítanánk inkább a feladatainkra. Vannak olyan pontok, amelyekhez a saját erőnk kevés, de 

azon leszünk, hogy ezeket meg tudjuk valósítani bármilyen formában. Ha a szabályosságról van 

szó, elmondanám, hogy engem meghívtak erre a polgárőr összejövetelre, de én nem vagyok a 

polgárőrség tagja, mégis jelen voltam ezen. A régi elnök hívta össze, hogy mi módon, az az ő dolga. 

A meghívóban úgy volt, hogy határozatképtelenség esetén fél óra múlva az ülés megtartható. Ez a 

közgyűlés határozatképesen felvette az új tagokat és jelölteket. A régi vezető jelölte az új 

tisztségviselőket, akiket a jelenlévők megválasztottak. Én voltam a levezető elnök, nem tudom, 

hogy elkészült-e már a jegyzőkönyv, amelynek volt két jegyzőkönyv-hitelesítője is. Megválasztásra 

kerültek az új vezetők. A célkitűzéseknek eleget kell tennünk. Nem esett szó a tervekben, hogy az 

önkormányzat legyen kapcsolatban a civil szervezetekkel és az önkormányzat adjon meg nekik 

minden támogatást. Az embereket szóban kell meggyőzni. Aki itt társadalmi munkában, 

közösségeket szervez azért, hogy a falu szebb legyen, támogatni kell. A polgármester úrnak is igaza 

van, hogy a falu szép és jó, de a Takács képviselő úrnak is igaza van, hogy itt több a baj, mint a 

szép. Nemcsak a falu belterületet kell nézni, hanem a külterületet is. A két programot össze kell 

fogalmazni a fő irányvonalak meghatározásával. 

Szentes Dezső polgármester: Az elnök úrnak adom meg a szót. 

Rusznyák János CKÖ elnök: A polgárőrség nem volt szabályosan összehívva. A polgárőr 

vezetőknek minden tagot meg kellett volna hívnia, itt senki nem mondott le. Nem az ő körét kell 

hívni. Ez olyan, mint ahogy nektek is volt egy választási újságotok, amiben benne volt, hogy kikkel 

nem akartok együtt dolgozni. Mi jogon hívta össze Takács Tamás a polgárőrséget? Mert ezt mind ő 

akarja. 

Szentes Dezső polgármester: Az egyebekben beszéljünk a polgárőrségről. 

Takács Tamás képviselő: Az összefésülés már megtörtént, mert a bizottság figyelembe vette a 

lakossági igényeket és a polgármester úr által készített gazdasági tervet és azt egészítette ki, ezért a 

hasonlóság. Csak azt hagytuk ki, amelyet nem tartunk jónak, mint például a helyzetelemzést, 

preambulumot. Szerintem a miénk megfelelőbb a kritériumoknak. 

Szmorad László alpolgármester: Nincs benne minden, kimaradt a kistérség. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az én olvasatomban az összefésülés azt jelenti, hogy mindkét fél leül 

és egyet alkot. Javaslom, hogy mindkét fél üljön össze és beszéljék meg, ki mit szeretne. Mindkettőt 

olvastam, szeretném kiegészíteni. Szerintem el kell gondolkodnunk a díjazásokon (tiszta udvar - 

rendes ház, Szalmatercs díszpolgára stb.), amelyek bizonyos szempontból jó ötlet, másik 

szempontból nem, mert az visszafelé is elsülhet, ha valakit kiemelünk. Ha kiosztod a díjat, az lesz a 

baj, hogy miért ő, miért nem én, miért ő tett többet, miért nem én. Veszekedhetünk majd rajta, hogy 

ki kapja, miért kapja, stb. Tudom, hogy nagyon sok településen van ilyen, de mégis el kell ezen még 

gondolkodni. Ez egy nagyon visszájára elsülhető dolog. A másik az életminőség javítása, vagy az 

életminőség megőrzése? Mert sok helyen már visszafejlődünk. Ma már az is lehet a cél, hogy az 

életminőség megőrzése és esetleg javítása. Azzal, hogy azt mondtad, nem adunk több lehetőséget, 

attól még ők itt maradnak, itt élnek. Ne felejtsétek el, hogy lehet hátat fordítani embereknek, de 

attól az még nem lesz jobb. Úgy kell egy programot kialakítani, hogy abban mindenkinek legyen 

lehetősége. Abban fogunk segíteni, hogy ezt a lehetőséget kihasználhassa, mert ezzel többet fogunk 

elérni, mint azzal, hogy nem adunk lehetőséget. Hidd el, hogy ezeket nem rossz szándékkal 

mondtam. 

Takács Tamás képviselő: Az új bizottsági struktúra is mindezért jött létre. Az egész falut ezeken 

keresztül akarjuk irányítani. A bizottság véleményét elő fogjuk terjeszteni. Minden nyilvános. El 
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kell jönni a bizottsági ülésekre és meg lehet beszélni a dolgokat. Előbbre leszünk. A viták ott 

lehetnének és most végeztünk volna 10 perc alatt. Az életminőség javítása vagy megtartása. Nem 

tartjuk meg az életminőséget, amikor volt olyan ciklus, hogy az orvos kétszer rendelt egy héten, 

most meg egyszer sem. Akkor itt már csak fejlesztésről beszélhetünk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem. Itt már az is lehet egy cél, hogy ne menjünk vissza. Nagyon 

sokszor nincsen lehetőségünk nagyon sok mindenben. 

Takács Tamás képviselő: Úgy tudunk életminőséget fenntartani és fejleszteni, hogy ha akinek 

iparűzési adót kell befizetnie, azt befizetik, mert abból tudunk visszaadni. Másrészről fontos a 

díjazás. Nem a pénz számít, hanem például a faluért sokat tevő embereknek ültessünk névreszóló 

fát, hogy az utókor is megemlékezhessen róluk. Ez is egy elismerés, nem muszáj pénznek lenni. 

Meg kell próbálni. 

Szmorad László alpolgármester: Sokan igénylik ezt. Vannak emberek, akik elmondják, hogy ők 

mennyit tesznek, és nem köszönik meg nekik. Elvárják az emberek, hogy ha tesznek valamit a 

faluért legalább megköszönjék nekik. 

Illés Péter külső bizottsági tag: Én a fiatalokról szeretnék néhány szót szólni. Hol vannak a 

fiatalok? Ugyanott, ahol eddig. A fiatalság még most is ugyanúgy jelen van Szalmatercsen, mint 

eddig, ha a segítségükre van szükség, csak szólni kell nekik és jönnek, csak nem mindegy, hogy ki 

szól nekik és hogyan. Nem egy kulturális eseményt, nem egy bált csináltak, amikor arra őket 

megkérték. Hogy akarja az önkormányzat a fiatalokat összehívni segíteni, amikor az önkormányzat 

nem adott nekik semmit. Bocsánat, adott. A rendezvények lebonyolításában segítséget adott. Ott 

voltak a fiatalok az árvízvédelemnél is. Vannak olyan fiatalok, akiket, ha a polgármester hív el, nem 

biztos, hogy segítenek, de ha én, vagy mások szólnak, akkor igen. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Mi a különbség, hogy te szólsz nekik vagy a polgármester? Akkor ki 

lehet jelenteni, hogy utálják a polgármestert. 

Illés Péter külső bizottsági tag: Én ilyet nem mondtam, ez már a szavak kiforgatása. 

Szentes Dezső polgármester: Én a 13 év alatt eddig is sok mindent megtettem a fiatalokért, 

sajnálom, ha nekik ez nem elég. Sajnálom, ha mindez így van, mert akkor nem összetartásról, 

hanem széthúzásról van szó. Másrészt visszakanyarodva Takács Tamás képviselő úr felvetéséhez. 

Egy regényt nem lehet úgy kezdeni, hogy a 12. fejezetbe kezdek bele. Egy programot el kell 

kezdeni arról, hogy melyik faluról lesz szó. Ezért tettem bele a helyzetelemzést is. Az 

önkormányzati törvény kimondja, hogy a bizottságnak nem lehet tagja sem a polgármester sem az 

alpolgármester. 

Szmorad László alpolgármester: Ennek ellenére elmehetnénk néha a bizottsági ülésekre, mert 

tanácskozási jogunk van. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy a két programot a jegyzőnő fésülje össze. 

Takács Tamás képviselő: Szerintem ezt nem a jegyzőnőnek kellene csinálnia, ő rimóci. Ezt nekünk 

kell megcsinálni. Ott jól működik minden, olvastátok a Rimóci Újságot? Egyszerre kezdtük, 20 éve. 

Szentes Dezső polgármester: Beszéljük meg, hogy 2014-ig vagy 2015-ig fogadjuk el a gazdasági 

tervet. 

Takács Tamás képviselő: Szerintem 2015-ig úgyis csak akkorra valósulhat meg. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem ne fogadjunk el semmit, csak ha végleges lesz a két 

program összefésülése. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor ezt a napirendi pontot elnapoljuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A határidő a gazdasági program elfogadására törvényben meghatározott, 

amely 6 hónap, erre figyelni kell. A helyzetelemzésről annyit mondanék, hogy a gazdasági 

programnak nincs szerkezeti kritériuma, hogy mivel kezdődjön. A jogszabályoknak viszont 

megvannak a szerkezeti felépítései. Meg kell felelni a jogszabályszerkesztésről szóló IRM 

rendeletnek, amely tartalmazza többek között, hogy önkormányzati rendeletnek nem lehet 

preambuluma. Áprilisban a körjegyzőségi beszámolót is el kell fogadni és a közbeszerzési tervet is. 

A gazdasági program elfogadását elnapolja akkor a testület és az összefésülésre a bizottsági ülésen 

kerül sor? 

Szmorad László alpolgármester: Az ilyen programokat előbb kell kiküldeni. 
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Szentes Dezső polgármester: Honnan tudhattuk volna, hogy ez lesz? De akkor ezt elnapoljuk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2011.(III.31.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

Gazdasági Programjáról szóló előterjesztést a következő testületi ülésre 

elnapolja. 

A testület felkéri a polgármestert az általa és a Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság által készített Gazdasági Program összedolgozására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

4. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. félévi 

tevékenységről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Következő napirendi pont a Beszámoló a salgótarjáni kistérség 

többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. félévi tevékenységéről. Van-e kérdés, vélemény? 

Takács Tamás képviselő: Nem tűnik ki nekem a beszámolóból, hogy a Kistérségi Tanácsban a 

község polgármestere mit tett a faluért. Valamint örömmel olvastam volna, hogy milyen 

bizottságokban milyen tisztséget tölt be a polgármester és milyen eredményeket ért el Szalmatercs 

vonatkozásában. A decemberi ülésen beszéltünk arról, hogy megbízzuk a polgármestert azzal, hogy 

járjon utána, hogy a hulladékudvarral kapcsolatban a szalmatercsiek, hogyan tudnak majd dolgozni. 

Ez a beszámoló mindenben megegyezik a Székyné dr. Sztrémi Melinda által az internetre feltett 

kistérségi beszámolójával. A fejléc van levéve, a dátum sincs kicserélve, ezért én úgy gondolom, és 

azt javaslom a képviselőtársaimnak is, hogy ezt a beszámolót ne fogadjuk el. 

Szentes Dezső polgármester: Ezt a beszámolót a munkaszervezet vezetője írja a térség 

polgármestereinek részére. A kistérség nem Szalmatercsért van, hanem a kistérségért, de ettől 

függetlenül segíti a települést. A többi település mozgókönyvtári támogatásra 500.000 forint 

támogatást kapott a kistérségtől. Mi a közbenjárásomra 600.000 forintot. 

Takács Tamás képviselő: Ezt kellett volna beleírni. 

Szentes Dezső polgármester: Ez egy általános szöveg. Én a… 

Takács Tamás képviselő: Kistérségi fejlesztési bizottság elnöke vagy. És a bizottságban mit tettél? 

Szentes Dezső polgármester: Ezt nem lehet lebontani, hogy mit tettem Szalmatercsért. Ott kötött 

programok vannak, vannak kistérségi fejlesztési tervek. Megfogalmazunk végrehajtási 

programokat. 

Takács Tamás képviselő: A többcélú kistérségi társulásról szóló törvény szerint: „A társulási tanács 

tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban 

végzett tevékenységükről.” Te, mint a tanács tagja, vagy a bizottság elnöke mit tettél, az nem derül 

ki belőle. Elmondtad, hogy a mozgókönyvtárnál tettél valamit, azt kellene beleírni még, mert azt 

hiányolom. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Például, hogy a hulladéklerakónál, vagy a többcélú társulásnál 

szalmatercsi ember dolgozhat. 

Szentes Dezső polgármester: A hulladéklerakó a salgótarjáni Városüzemeltetésének kezelésében 

van, amelyet pedig Salgótarján városa üzemeltet. 

Illés Péter külső bizottsági tag: A többi település sem tud a kistérségnél embert foglalkoztatni? 
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Szentes Dezső polgármester: Ti is tudjátok, hogy Salgótarjánban is nagy a munkanélküliség, így azt 

részesíti előnyben. 

Szmorad László alpolgármester: Azt nagyon nehéz kivitelezni, hogy saját emberekkel 

dolgoztathassunk. Ha egy beruházást átadunk egy vállalkozónak, az nem biztos, hogy fogja ez miatt 

a felelősséget vállalni. Ez nem mindig fog működni például a helyi beruházások esetében sem. 

Szentes Dezső polgármester: Kérdés, vélemény? 

Takács Tamás képviselő: Gratulálunk Székynénak. 

Szentes Dezső polgármester: A munkaszervezet-vezetőnek lehet gratulálni. Van e még ezzel 

kapcsolatban kérdés javaslat? Szavazzunk ki ért egyet a beszámoló elfogadásával. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2010. II. félévi tevékenységéről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom elfogadásra a kistérségi társulási megállapodás módosítását 

is. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács által 

4/2011.(II.18.) TTh. számú határozattal elfogadott módosítását – a melléklet szerint 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Szentes Dezső polgármester: Következő napirendi pontunk az önkormányzat szociális rendeletének 

módosítása, átadom a jegyzőnőnek a szót. 

Vincze Nikolett körjegyző: Változott a szociális törvény a rendelkezésre állási támogatásból 

bérpótló juttatás lett. A januárban elfogadott törvényben változás még többek között, hogy a 

jogosultság feltételeként megjelenik a lakókörnyezet rendben tartásának szabályozási lehetősége. 

Vannak olyan dolgok, amelyeket törvény szabályoz és alacsonyabb szintű jogszabályban nem lehet, 

vannak olyan dolgok, amelyeket nagyon nehéz körülírni, betartatni. Több település szabályozását 

átnéztem, valamint a Takács képviselő úr által adott javaslatokkal is. A kutyatartást magasabb 

jogszabály is szabályozza, így csak azt írtam bele, hogy zárt helyen kell tartani. Ha valaki például 
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nem tartja be az ebtartás szabályait, az szabálysértést követ el. Ha megbüntetem, azt nem fogja 

befizetni és így nincs következménye, ha közérdekű munkára nem tudjuk átváltoztatni. Ha viszont 

veszélybe kerül a bérpótló juttatás, akkor már jobban oda fognak figyelni. Ez szerintem nagyobb 

visszatartó erő, mert a bírságot nem tudtuk beszedni. A kutyatartás is a lakókörnyezethez tartozik, 

hiszen a kutya odapiszkít, zavarja a környezetben élőket. Szécsényfelfalu és Endrefalva is ezeket a 

szabályokat fogadta el, így nem mondhatják azt, hogy ott miért nem így van, vagy miért így van. A 

szabályait is rögzíteni kell, azokat is leírtam. Amennyiben ezt elfogadja a testület úgy az idén 

esedékes felülvizsgálat után az ellátásra jogosultak határozataiba már ezt is bele lehet tenni a 

jogosultság feltételeként. Ha szeretnétek ezt a határozati javaslatot valamivel kiegészíteni, 

módosítani, még lehet. 

Szmorad László alpolgármester: Nekem kérdésem lenne például a rongy, vagy veszélyes anyaggal 

történő tüzelés esetében, hogy hogyan tudod betartani, betartatni? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nehéz bizonyítani és nehéz a tettenérés, de én úgy gondolom, ha 

egyszer kimegyek figyelmeztetni, hogy fejezze be a tevékenységet - különben veszélybe kerülhet az 

ellátása - már az is visszatartó erő. 

Szentes Dezső polgármester: Van valakinek egyéb javaslata, kérdése, hozzászólása? 

Szmorad László alpolgármester: Ez azért is fontos, mert van, aki szépen tartja a környezetét, a 

szomszédja meg egy fertőben él. 

Takács Tamás képviselő: Attól az embertől elvárható, aki itthon van, hogy legalább a saját területét 

tartsa rendben. 

Szentes Dezsőné képviselő: Tisztázzuk, hogy a háza előtt az útpadkáig mindenki maga takarítja és 

nyírja a füvet. Ez nem az önkormányzat feladata. 

Illés Péter külső bizottsági tag: Csak a magatehetetlen, idős emberek háza előtt vágja a füvet az 

önkormányzat. 

Szmorad László alpolgármester: Vagy aki kifizeti. 

Szentes Dezső polgármester: Szabályozni kell azt, hogy kinél, milyen esetben nyírja az 

önkormányzat a füvet. 

Szmorad László alpolgármester: Meg kell határozni azt az összeget, amit a fűnyírásért be kell 

fizetni az önkormányzatnak, aki igényli a saját területén a fűnyírást. 

Takács Tamás képviselő: Vagy fenntartjuk a szolgáltatást és kérünk érte pénzt, legalább az 

önköltséget, vagy lemondunk róla. 

Szentes Dezső polgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása még? 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

6. Falugondnoki szolgálat Szakmai Programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 

 

Takács Tamás képviselő: Mindenki tudja, hogy nálunk a falugondnoki szolgálat rosszul működött, 

nincsenek rendesen vezetve a nyilvántartások, ami alapján az önkormányzat a normatívát 

megigényli. Én kinyomtattam, hogy a törvény szerint, milyen nyomtatványokat, nyilvántartásokat 

kellene vezetni, a www.falugondnok.hu oldalról le lehet tölteni. A falugondnoki feladatkör nagyon 

összetett. 
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(A képviselő ismerteti a nyomtatványokat.) 

Ki kell osztani ezeket a feladatokat a falugondnoknak. 

Szentes Dezső polgármester: Hiába mondom neki. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ezt nem tudom elfogadni. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a falugondnok munkaidejét változtassuk kötetlen 

munkaidőre, kötetlen heti 40 óra legyen. Vannak hétvégén is programok, például legyenek 

misejáratok, vagy ha a lakosokat kell a szentkútra vinni azt is meg tudja oldani a falugondnok. 

Szmorad László alpolgármester: Inkább heti 40 munkaórát határozzuk meg a falugondnoknak és 

azon belül ő ossza be az idejét. 

Szentes Dezső polgármester: A hétvégi munkát a menetlevél alapján nem tudod megcsinálni, az 

már túlmunka. 

Takács Tamás képviselő: Falugondnok szervezzen fogadóórát, minden héten az igények 

összehangolására. 

Szmorad László alpolgármester: Fontos, hogy ez a határozat be is legyen tartatva, mert csak így 

van értelme megszavazni. 

Takács Tamás képviselő: Legyen április 1-jétől a falugondnoki program szerint működő 

falugondnoki szolgálat. Legyen egy felelős személy, aki ezt átadja a falugondnoknak. Az áprilisi 

testületi ülésen a polgármester, mint munkáltató számoljon be a fejleményekről, és ha menetközben 

fennakadás van, vagy valami a gyakorlatban kivitelezhetetlen azt lehet módosítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem jutunk előbbre. Van falugondnok, nincs szabadságon, nem 

beteg, miért nem ő vezeti a buszt. 

Szmorad László alpolgármester: Nemcsak az a feladata, hogy a buszt vezesse. 

Szentes Dezső polgármester: Buszra nem lehet engedni. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor várjuk meg, amíg a munkavégzéshez szükséges megfelelő 

nyomtatványok megérkeznek és adjuk meg határidőnek az április 10-ét. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ezeket a papírokat nem fogja tudni vezetni. 

Takács Tamás képviselő: Innentől kezdve számon lehet kérni. Szavazzunk! 

Szentes Dezső polgármester: Akkor szavazzunk, elfogadjuk-e a határozatot? 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját és azt elfogadta. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a Programról a falugondnokot 

tájékoztassa, a nyomtatványokat, nyilvántartásokat adja át számára. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy az áprilisi ülésen a testületet tájékoztassa 

a határozat végrehajtásáról. 

(A Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programja a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. április 30. 

 

 

A polgármester szünetet rendelt el 19.27 órakor. Az ülés 19.40 órakor folytatódott. 
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7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Közbiztonsági intézkedési terv 

Szentes Dezső polgármester: Átadom a szót a képviselő úrnak. 

Takács Tamás előterjesztő: Összeírtunk egy programot a közmunkaszervezői feladatkörhöz 

kapcsolódóan. Ezt a programot a Belügyminisztérium honlapján társadalmi vitára bocsátott 

anyagnak megfelelően állítottam össze. Mikorra megindulnak a közmunkaprogramok ez az év 

második felében várható, addigra fel kell készíteni a falut, az embereket a közfoglalkoztatásra. 

Eddig a közfoglalkoztatás szervező feladata lesz a végzettségek felmérése a településen a 

közmunkára jogosultak köréből. Ehhez kell kitalálnunk majd a munkát. A munkák ismeretében a 

programszervezőnek kell összeírnia azokat a neveket, akik szóba jöhetnek az adott munka 

elvégzésében. Ezekhez az emberekhez kell majd odamennünk és fel kell nekik ajánlani a 

lehetőségeket. Kapcsolatot kell tartani a munkaügyi központtal a közmunkaprogram szervezőnek, 

nyilvántartásokat kell vezetni, a programokat a bizottsági üléseken meg fogjuk határozni. A kapott 

nyilvántartások alapján tudjuk majd kiválogatni az embereket a programjainkhoz. A megszüntetett 

településőr szolgálat helyett olyan tervek vannak, hogy az erdőbirtokosságokkal fel kell majd venni 

a kapcsolatot a figyelőszolgálat működtetésére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak olyan 

lehetősége van, hogy fel kell mérni a lakáskörülményeiket, mert fel kell őket is emelni. A 

közfoglalkoztatási programok mások kis településeken, mint városokban. Ez a kistelepülések 

problémáját tudná segíteni, enyhíteni. A hírekkel ellentétben, hogy itt embereket kell irányítani, itt 

programokat kell előkészíteni. 

Szentes Dezső polgármester: A közfoglalkoztatás szervező feladata nem ez. A kiírás szerint: 

Közfoglalkoztatás szervezők alkalmazásának támogatásával szakmai segítség nyújtása különösen a 

közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek 

csökkentéséhez. Feladatai között lesz például a májustól kezdő fűkaszások számára a szerszám, 

üzemanyag, damil kiadás, munkaterület meghatározása és a munka felügyelete ellenőrzése. 

Szmorad László alpolgármester: Ez is a feladata. 

Takács Tamás képviselő: De most nincs közfoglalkoztatott. 

Szentes Dezső polgármester: Az önkormányzat elkészített egy tervet a munkaügyi központtal 

egyetértésben, ebben meg kellett határozni mikor, hány fő és kiket kíván közmunkában 2011-ben 

alkalmazni. A településőröknek is volt visszatartó hatása. 

Takács Tamás képviselő: A közfoglalkoztatási tervben foglaltakat elő kell készteni a 

közfoglalkoztatás szervezőnek. Valódi értéket szeretnénk teremteni. 

Szmorad László alpolgármester: Mindenki arra törekszik, hogy a dolgozó ember előnyben 

részesüljön. 

Szentes Dezső polgármester: Jó lesz az a név, hogy Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Rövid Távú Közbiztonsági Intézkedési Terve? 

Takács Tamás képviselő: Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy előbbre lesz a falu, mint más falu. 

Előbbre gondolkodunk. Csak Szalmatercsnek van Településrendészeti Bizottsága, amely miatt több 

lehetőséget is fogunk kapni. Ahol nincs ilyen bizottság, azok ezt nem kapják meg. A 

közfoglalkoztatás-szervezőnek nem a seprűk kiadása lesz a feladata. Menjen a munkaügyi 

központba és szerezze be az adatokat, stb. 

Szentes Dezső polgármester: Nem kell ez miatt Salgótarjánba menni. Nálunk itt vannak adatok, a 

személyes adatokat úgysem adnák ki neki. 

Takács Tamás képviselő: Amíg nem kezdődnek el a közfoglalkoztatások, addig is van feladat. 

Szentes Dezső polgármester: Szavazzunk a programról! Aki egyetért Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Közbiztonsági Intézkedési Tervével, az szavazzon. 

Takács Tamás képviselő: De mi lesz a közfoglalkoztatás-szervező feladata? 

Szentes Dezső polgármester: A bizottság majd meghatározza. 
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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 

24/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat Közbiztonsági Intézkedési Tervét és azt elfogadta. 

(A Közbiztonsági Intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

B) CKÖ elnök kérelme: 

Szentes Dezső polgármester: Rusznyák János CKÖ elnök szóbeli kérelemmel szeretne fordulni a 

képviselő-testülethez. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Elkülönített pénzre 100.000 forintra most nagy szükségünk lenne, 

mert a helyi cigányság nagyon rossz anyagi körülmények között él. Húsvétra szeretnék 

élelmiszercsomagot osztani a rászoruló családoknak, hogy legyen az asztalon kenyér, vagy hús. 

Takács Tamás képviselő: Az elkülönített pénzből határozzunk meg egy összeget, amelyet a CKÖ-

on keresztül a rászorultaknak eljuttathatunk. De akkor a 100.000 Ft-os keret helyett szabadítsunk fel 

200.000 Ft-ot és az összes rászoruló család részére adjunk csomagot. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Mi nem pénzben gondolkodunk. 

Takács Tamás képviselő: Mi sem. Természetben adjuk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Abból a keretből, amelyet a tiszteletdíjak helyett határoztunk 

meg. 

Szentes Dezső polgármester: A Népjóléti bizottsággal közösen a CKÖ határozza meg a rászorulók 

körét. A 200.000 Ft-tal a Népjóléti bizottság fog elszámolni. 

Szmorad László alpolgármester: Határozzuk meg, ki a rászoruló és mi legyen a csomagban. Ha 

húsban gondolkodtok, akkor vákumcsomagolt vagy élő állat legyen. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalmatercs község 

rászoruló családjai részére élelmiszercsomagot biztosít. 

A képviselő-testület a csomagosztás fedezetéül az elkülönített „Közösségi célok” 

nevű alszámlájáról 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összeget hagy jóvá. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Településgazdasági és Népjóléti Bizottságot 

és Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatát, hogy a csomagosztást 

lebonyolítsa, valamint felkéri a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság 

elnökét, hogy a csomagosztásról a következő képviselő-testületi ülésen 

számoljon be. 

 

Felelős: Településgazdasági és Népjóléti Bizottság 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Határidő: 2011. április 20. 
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C) Minden gyermek lakjon jól program 

Szentes Dezső polgármester: A részleteket a CKÖ elnöke és a Népjóléti Bizottság elnöke beszélje 

meg. Szeretném továbbá ismertetni a Minden gyermek lakjon jól programról szóló levelet: 

„FELHÍVÁS a „Minden Gyerek Lakjon Jól!” Alapítvány programjának támogatásához 

2010. január és július között a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 5000 gyereknek osztott heti 

rendszerességgel vitamin és fehérje dús csomagot. Ezt az eredményt több ezer felnőtt segítségének 

köszönhetően érhettük el. Az idei akciókban elsősorban az ő támogatásukra számítunk, de reméljük, 

hogy nagyon sokan fognak csatlakozni. Mindenkire szükség van. Ezt a tavalyi „tűzoltó” akciót 

fenntartható segítséggé akarjuk átalakítani. Azt szeretnénk elérni, hogy a 100%-os étkezési 

támogatásra jogosult gyerekek családjai közül minél több család számára biztosítsuk azt a 

lehetőséget, hogy az egész évre szükséges zöldség és fehérje szükségletüket ők maguk meg tudják 

termelni. Ezért csomagok helyett mindannyiuk számára biztosítjuk az éves zöldség szükséglet 

előállításához a kellő vetőmag mennyiséget, illetve a fehérje előállítást biztosító kisállatokat 

(választható opciók: napos csirke, napos kacsa, nyúl, kecske, malac. A tejelő kecskét elsőként a 

települések óvodái számára ajánljuk fel. Ahol készség mutatkozik az Alapítvány az iskolai kertek 

számára is biztosítja a vetőmagot). 

A program beindításához kérjük az érintett önkormányzatok aktív segítségét. Elsősorban azt, hogy a 

település összes hátrányos helyzetű családját vonják be, másodsorban az érintett családok 

munkájának támogatására mozgósítsák a falugondnokokat, pedagógusokat, szociális munkásokat, 

civil szervezeteket és minden jó szándékú, segíteni kész lakost. 

Ezen túl az önkormányzatoktól kérjük, biztosítsák: 

• a szükséges segítséget az ólak, kerítések, ketrecek elkészítéséhez (bontott tégla, deszka) 

• amennyiben szükséges és lehetséges szociális földet az Alapítvány által biztosított kisállatok 

számára és az éves takarmány megtermeléséhez (Az ehhez szükséges vetőmagot az alapítvány 

biztosítja.) 

• a vetőmagokból származó növények többsége nem igényel vegyszeres kezelést, így az lehetőséget 

ad 3 éven belül minőségi bionövények termesztésére, és ahol erre mégis szükség van, annak 

biztosítását kérni lehet az önkormányzatoktól (biztonsági okokból a mérgező anyagok kezelését nem 

lehet gyerekes családokra hárítani). 

• mivel az Alapítvány az erre rászorult családoknak csupán 3 db kerti szerszámot tud biztosítani 

(ásó, kapa, gereblye), arra kérjük az önkormányzatokat, hogy az arra rászoruló családok munkáját 

segítsék legalább azonos számú szerszámmal. 

Legfőképpen azonban mindazok támogatását várjuk, akik felnőttként hajlandóak felelősséget 

vállalni azért a mintegy 200.000 gyerekért, akik az ország 47 leghátrányosabb helyzetű 

kistérségében nem jutnak a fejlődésükhöz szükséges megfelelő minőségű élelmiszerhez. Ezek a 

gyerekek ugyanis egytől egyig a MI gyerekeink: ők Magyarország jövője. 

Hegedüs Zsuzsa, a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány kuratóriumának elnöke” 

A kormányhivataltól is kaptunk egy felmérő kérdőívet, lesz feladata a közfoglalkoztatás-

szervezőnek. 

Szmorad László alpolgármester: Jó a kezdeményezés, de szerintem még gondolkodjunk rajta, és 

most ne hozzunk döntést. Hol tároljuk? Kell felelős, vezető, aki őrzi. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem is várjunk. 

Takács Tamás képviselő: Kellenek eszközök. Fel kell mérni, hogy mi van, mit tudunk fogadni. 

Szentes Dezső polgármester: A felmérés után visszatérünk rá. 

Takács Tamás képviselő: Visszatérve a közfoglalkoztatás-szervezőhöz szeretném kérni, hogy 

használhassa munkaidőben a laptopot az adminisztratív ügyei intézésében és interneten 

információgyűjtéshez. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben van! Van vezetéknélküli internet. 
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D) Ifj. Rusznyák János kérelme 

Szentes Dezső polgármester: Ifj. Rusznyák János kéréssel fordult a szalmatercsi fiatalok nevében a 

képviselő-testülethez. Ismertetem Rusznyák János levelét, melyben sportoláshoz helyiséget kér. 

(A polgármester ismertette a levelet.) 

Ők a Rákóczi út 17. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanra gondoltak. Nem tudom, hogy mennyi 

időben gondolkodnak. 

Szmorad László alpolgármester: Én beszéltem Rusznyák Jánossal azt mondta, hogy ők rendbe 

tartanák a házat és környékét. Vigyáznak az épületre, levágják a füvet. 

Illés Péter külső bizottsági tag: Az önkormányzatnak kellene biztosítani az egészségügyi festéshez 

a festéket valamint a fűnyírást nyáron. 

Takács Tamás képviselő: Támogatnunk kell az elképzelést. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor az önkormányzati ingatlant a rendelkezésükre bocsátjuk? 

Szmorad László alpolgármester: Feltételekkel, rendeltetésszerűen kell használni, meghatározott 

időre rendelkezésre bocsájthatjuk. Ha időközben az önkormányzatnak szüksége lesz az épületre, 

visszaveheti és nem az lesz a visszhang, hogy ők rendbe rakták, mi meg visszavettük. Ezt 

tudatosítani kell. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Meg kell határozni a nyitva tartást! 

Szmorad László alpolgármester: Ne mi határozzuk meg, hogy mikor akarják használni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Meg kell határozni a nyitva tartást. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor meg beszéljék meg a fiatalok az edzéstervet, és azt 

nyújtsák be a testületnek és a következő testületi ülésen a képviselő-testület megtárgyalja. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy bocsájtsuk rendelkezésükre egy megállapodási 

szerződésnek megfelelően, amelyben a részleteket lefektetjük. 

Szmorad László alpolgármester: Kell egy írásos megállapodás, mert támadások fognak érni. 

Kellene egy lista is, hogy milyen eszközökre van még nekik szükség. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta ifj. 

Rusznyák János kérelmét és úgy határozott, hogy a fiatalok rendelkezésére 

bocsájtja az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant konditerem kialakítására a 

megfelelő írásbeli megállapodás megkötése után. 

A képviselő-testület felkéri a kérelmezőt, hogy fogalmazzák meg konkrét 

elképzeléseiket, igényeiket, hogy a megállapodást konkretizálni lehessen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

E) Népi ülnökök jelölése 

Szentes Dezső polgármester: Nógrád Megye Önkormányzatának elnöke levelet küldött, melyben 

ismertette, hogy a megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok ülnökeinek 

megválasztására 2011. március 7. és április 30. között kerül sor. Az önkormányzatnak lehetősége 

van jelölni, javaslatot tenni népi ülnökök személyére. Ezek alapján kívánunk-e élni azzal, hogy népi 

ülnököt jelöljük? Van, amikor javasoltuk dr. Juhász Tamást. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ehhez kell egy jegyzői igazolás is a választójog fennállásáról. Egy 

ember fordult hozzám Szalmatercsen ilyen kéréssel. 
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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 

27/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a népi 

ülnökök jelöléséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy nem kíván élni a 

jelölés lehetőségével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

F) Váci Egyházmegye megkeresése 

Szentes Dezső polgármester: A Váci Egyházmegye püspöke küldött nekünk egy levelet a családi 

napközi létrehozásáról. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagot elküldöm nektek. 

Szentes Dezsőné képviselő ismerteti a püspök levelét. 

 

G) MTI megkeresése az önkormányzati sajtószolgálattal kapcsolatban 

Szentes Dezső polgármester: Az MTI-től is kaptunk egy levelet, melyben értesítenek, hogy a 

Magyar Távirati Iroda beindítja új, közcélú szolgáltatását Önkormányzati Sajtószolgálat néven. Az 

önkormányzatnak van lehetősége ingyenesen elhelyezni híreit az MTI által üzemeltetett honlapon. 

Minden képviselőnek megküldjük ezt a levelet. 

Szentes Dezsőné képviselő felolvassa az MTI levelét. 

 

H) Pályázatok 

Szentes Dezső polgármester: Beszéltem Tóth Andrással, mint tudjátok szó volt a WC 

áthelyezéséről az előcsarnokba, ezt engedélyezték. 

Takács Tamás képviselő: Én is beszéltem vele. Kevesebbet nem lehet megvalósítani, mert 

kevesebb pénzt kapunk. Ebben a formában nem tud megvalósulni. Felvettem a kapcsolatot egy 

pályázatíró céggel, van most egy KEOP-os pályázat a nyílászáró cserére, külső szigetelésre, 

fűtéskorszerűsítésre. A pályázat 85%-os támogatást biztosít az önkormányzatoknak. A cégnek meg 

kell szerezni egy energetikai tanúsítványt az épületnek. Kiküldenek egy mérnököt, felmérik, hogy 

az épület meg tud-e felelni a pályázatnak. A pályázat írási költségét beépítenék a pályázatba, az 

energia tanúsítvány díját is, nekünk viszont el kellene készíteni, hogy mire van igényünk. Javaslom, 

hogy éljünk a lehetőséggel. Az önkormányzati épületekből bármennyi szerepelhet. Ott lenne még 

feladatunk, hogy a helyi vállalkozóktól is kérjünk ajánlatot. 

Szmorad László alpolgármester: Javasolnám, hogy a kultúrotthon felújítása során a nagyterem 

födémjét rendesen vasbetonból kellene megcsinálni és a tetőteret úgy kialakítani, hogy beépíthető 

legyen. Például a polgármesteri hivatalt oda lehessen költöztetni. Az előzetes terveket módosítani 

kell szerintem, mert nem jók, erre kellene a képviselő-testületnek terveket készíteni. 

Takács Tamás képviselő: Lehet módosítani, de 8 hónap az átfutási ideje. 

Szmorad László alpolgármester: De az biztos, hogy saját forrás is sok kell a teljes felújításhoz, ha 

olyan kultúrotthont szeretnénk, ami mindenkinek tetszik, ne kelljen szégyenkeznünk és időtálló. 

Takács Tamás képviselő: Vidékfejlesztési pályázatok újra nyílnak meg ősszel, még kell rá pályázni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Fel kell mérni, tud-e az önkormányzat hitelt felvenni, ha igen 

mennyit. 

Szmorad László alpolgármester: Egy csomó pénzbe fog ez kerülni és így még mindig nem lesz 

olyan, mint szeretnénk. 

Szentes Dezső polgármester: Ezt a pénzt, ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk. 

Szmorad László alpolgármester: Ez így nekünk nem megfelelő. 
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Takács Tamás képviselő: Ha a testület úgy dönt, hogy élünk a KEOP-os pályázat lehetőségével 

akkor minél előbb fel kell venni a kapcsolatot a pályázatíró céggel. Ingyenesen kijönnek felmérni az 

önkormányzati épületek állapotát és kérnek több adatot is a pályázat írásához például fenntartási 

költségeket 3 évre visszamenőleg havi bontásban. Ezeket az adatokat minél előbb el kell nekik 

juttatni. Szolgáltatóktól számlák kellenének. Fogyasztónkénti költségarányok. Illés Péter össze tudja 

gyűjteni és átnézzük. Szűcs Lacit is be lehetne vonni. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” című KEOP-2011-4.9.0 kódjelű pályázati kiírásra pályázatot nyújt 

be. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

I) Hősök ünnepe 

Szentes Dezső polgármester: További bejelentenivalók. Idén is megrendezésre kerül a hősökért a 

mise 2011. április 10-én, itt a virágot és a koszorút szokta rendezni a képviselő-testület. Mindenkit 

szeretettel várunk! 

 

J) Lomtalanítás 

Szentes Dezső polgármester: Következő kérdésem, hogy lomtalanítást szervezzünk-e? Ha igen, 

akkor mikor? 

Takács Tamás képviselő: Próbáljuk már meg hétfőre tenni a lomtalanítást! 

Szentes Dezső polgármester: Jó, akkor húsvét előtt. 

 

K) Jegyzői tájékoztatók 

Vincze Nikolett körjegyző: Törvényességi észrevételt kaptunk a hulladékgazdálkodásról szóló 

rendeletünkkel kapcsolatban. Még egyeztetek ez ügyben a törvényességi osztállyal. 

Továbbá felhívom a testület figyelmét, hogy minden évben április 15-ig közbeszerzési tervet kell 

elfogadni. Javaslom a közbeszerzési bizottságnak, hogy tárgyalja meg a tervet. Tudnunk kellene, 

hogy milyen fejlesztések várhatók ebben az évben. 

Szeretném tájékoztatni még a testületet, hogy a többcélú kistérségi társulás keretén belül Jegyzői 

Kollégium működik, azon belül különböző szakkollégiumok. Én is részt vettem az utolsó Jegyzői 

kollégiumi ülésen, ahol beválasztottak a közoktatási és kulturális szakkollégiumba. 

A közös testületi ülés időpontjára kérek javaslatot. A körjegyzőségi költségvetési beszámoló 

elfogadása miatt. 

Szentes Dezső polgármester: Meg lehet ezt külön is csinálni. Mindenki fogadja el külön-külön 

testületi ülésen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az Ady Endre úti forgalomkorlátozásra kapott levéllel kapcsolatban 

szeretnék szólni. A javaslatot a polgármester úr már ismertette. Ha a testület azzal egyetért, akkor 

azt a határozatot vissza kellene vonni. 
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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 

29/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2011. (II.15.) 

számú képviselő-testületi határozatát, az Ady Endre úti forgalomkorlátozással 

kapcsolatban visszavonja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

L) Ifjúsági szálláshely pályázat 

Takács Tamás képviselő: Vidékfejlesztési pályázatok megjelentek, javaslom, hogy adjunk be 

pályázatot a falusi turizmusra. Azért lenne jó az ifjúsági szálláshelybővítés, mert így be lehetne 

vonni a pályázatba a sportpályát is. Én vállalom a kapcsolattartást a pályázatíró céggel. A tervezési 

költség megelőlegezésében kellene segítség. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2011. (III.31.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a falusi turizmus pályázati kiíráson belül az ifjúsági szálláshely 

kialakítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt ülést 21 órakor bezárta, az ülés ezt követően 

zárt ülés keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                               körjegyző 

 

 

 

Szmorad László     Gréczi-Zsoldos Miklós 

       jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


