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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én 17.00 

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 

 Horváth Tamás külsős bizottsági tag 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

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

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Takács Tamás 

képviselőt és Szentes Dezsőné képviselőt. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsoltban módosítást 

javasol. A testület először a körjegyzőség, majd ezt követően az önkormányzat költségvetését 

tárgyalja. Javasolja tehát a 3. és a 4. napirendi pont felcserélését. 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Szalmatercs község önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. A körjegyzőség 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. A 2010 évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester, Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

5. 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester, Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a módosított napirendeket 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: A képviselő-testület utoljára 2011. március 31-én ülésezett április 10-

én került megrendezésre - mint minden évben - idén is a hősökért a mise. Az önkormányzat 

rendezte a virágokat idén is. 3.280 forintot fizettünk. Április 13-án vízmű közgyűlés volt, az 

egyebek napirendi pontban a szennyvíztisztító telepről még lesz szó. Április 20-án került sor a 

lomtalanításra. Április 20-án az ÉMOP-os pályázattal kapcsolatban voltak felmérni. 12.900.000 

forintra lehetne pályázni vízelvezetőárkok tisztítása, helyreállítása, hídhelyreállítás, útaszfaltozás 

célokra. Április 19-én a CKÖ szervezésében társadalmi munka keretében szépítették a falut a 

húsvéti ünnepek előtt. Húsvétra a képviselő-testület és a CKÖ csomagokat adományozott a 

rászoruló családok részére összesen 62 család részére, mint tudjátok az előző képviselő-testületi 

ülésen határoztunk róla. A mai napon a csomagok kiosztásra kerültek és ezúton szeretném 

tolmácsolni a képviselő-testület felé a családok köszönetét. A csomagokra eredetileg 200.000 

forintot határoztunk meg a végső összeg 271.250 forint lett. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem baj majd módosítjuk a határozatot. 

 

A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették. 

 

2. Szalmatercs község önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Átadnám a szót Takács Tamás képviselő úrnak, a bizottság elnökének, 

hogy ismertesse a bizottsági ülésen hozott döntést. 

Takács Tamás képviselő: A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság megtárgyalta a 

polgármester úr által összefésült 2010-2014. időtartamra vonatkozó gazdasági programot, azt kisebb 

módosításokkal elfogadásra javasoljuk. A polgármester úr által készített programból maradt a 

bevezető és a célrész az 5. oldalig és onnan kerül beépítésre a bizottság - a falu lakosságának 

véleményét is tartalmazó gazdasági programja. 

Szentes Dezső polgármester: A javított változatot természetesen utólag megkapjátok. Van 

valakinek kérdése, kérése a gazdasági programmal kapcsolatban? 

Takács Tamás képviselő: Akkor a Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság az 

átdolgozott, kiegészített 2010-2014 időtartamra vonatkozó ciklusprogramot elfogadásra javasolja. 

Szentes Dezső polgármester: Ha nincs kérdés, hozzászólás, szavazzunk! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági 

Programját és azt elfogadta. 

(A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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3. A körjegyzőség 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy először tárgyaljuk a 

körjegyzőség 2010 évi beszámolóját. A kapcsolódó anyagokat megkaptátok. A bizottság 

megtárgyalta. Megkérem Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság állásfoglalását. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság megtárgyalta a 

körjegyzőség 2010. évi költségvetési beszámolóját és azt elfogadásra javasolja. 

Szentes Dezső polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat van-e az anyaghoz? 

Szmorad László alpolgármester: A beszámolót elfogadásra javasoljuk. 

Szentes Dezső polgármester: Szmorad László alpolgármester a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Kérem akkor a képviselő-testület tagjait, kézfeltétellel szavazzanak elfogadjuk-e a körjegyzőség 

2010. évről szóló beszámolóját. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2010. évi 

költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 38.189 E Ft bevétellel és 38.153 

E Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 

(A körjegyzőség 2010. évi beszámolója a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő:  értelemszerű 

Felelős:  polgármester 

 

4. A 2010 évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester, Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A következő napirendi pontunk a 2010 évi költségvetési beszámoló 

elfogadása. Ezzel kapcsolatban is kimentek az anyagok és a bizottság ezt is megtárgyalta. 

Megkérem Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság a 2010 évi 

költségvetési beszámolót elfogadásra javasolja és megállapítom, hogy önkormányzat az évet 

eredményesen zárta, mivel nem vagyunk mínuszban. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönöm szépen! Van valakinek még hozzáfűznivalója kérdése az 

önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban? 

Szmorad László alpolgármester: Én nem örülök annyira, mert bár a számadatok azt mutatják, hogy 

nem állunk rosszul, de valóság sajnos nem ez! 

Szentes Dezső polgármester: Bővebben? 

Szmorad László alpolgármester: Bővebben annyi, hogy a 2010-es évről vannak még anyagi 

hátralékaink, amelyeket ez nem tartalmaz. Például az iskola. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A közös intézmények nincsenek benne a beszámolóban. Az 

intézményeknél ténylegesen kimutatott hiány a 2011. évi beszámolóban fognak megjelenni. A 

2010-es évet már lezártuk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amennyiben a képviselő-testületek elfogadják a hiányt és úgy ítélik 

meg, hogy jogos, akkor járulnak majd hozzá! 



 5 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Igen amennyiben elfogadjátok, de ez már csak 2011-ben 

lesz, mert a beszámoló garnitúra már le van adva és nincs is átadva nekik pénzeszköz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ez tehát az jelenti alpolgármester úr, hogy ez csak a szalmatercsi 

költségvetési beszámolót tartalmazza, de abban igazad van, hogy ez nem teljes képet ad, mivel nem 

tartalmazza a közösen fenntartott intézmények költségvetését. 

Szentes Dezső polgármester: A közösen fenntartott intézmények iskola, óvoda költségvetését 

együttes testületi ülésen fogadjuk el Karancsság község képviselő-testületével, ha megalapozottnak 

látjuk. Dönthetünk úgy, hogy vagy nem fogadja el a képviselő-testület a költségvetést, vagy 

elfogadja, de meg kell vizsgálni két héten belül, hogy ez a hiány miből adódik! 

Szmorad László alpolgármester: De az is minket terhel! 

Szentes Dezső polgármester: De nem biztos, hogy terhel! Nagyon nagy indokoknak kell lennie, 

hogy Szalmatercs hozzájáruljon a forráshiányhoz! 

Szmorad László alpolgármester: Jó, de akkor ehhez is tartsuk magunkat! 

Takács Tamás képviselő: Azt szeretném kérdezni mennyi az önkormányzat kintlévősége, 

követelése és ez hol jelenik meg? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A kötelezettségek között szerepel hosszú lejáratú 

kötelezettségek 7 millió, a beruházási hitel, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: Dobrodának 

160.000 forint. Rövid lejáratú kötelezettségek: 2.000.000 forint, ami év végén hitelállomány volt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem ezt kérdezték! Mennyi a tervezett bevétel, amely nem jött be, a 

kivetett adó például? 

Takács Tamás képviselő: Mennyi a kintlévő követelésünk 3. féllel szemben. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A követeléseink, amit várunk, hogy ebben az évben várunk? 

Erre vagytok kíváncsiak? Hulladékkezelésből: 1.176.430 forint, szennyvíz beruházási kamat 

1.248.000 forint, gázberuházási kamat: 317.831 forint, ivóvíztartozás, ami még 2000-ben lejárt még 

mindig van belőle 210.900 forint. Iparűzési adóból 527.000 forintot várunk gépjárműadóból 

2.411.000 forint az előírás. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: 2.411.000 forint a gépjárműadó? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Igen, de ezekbe minden benne van, nem töröltünk senkit. 

Ebből az összegből nekem értékvesztést kell elszámolnom, tehát a mérlegben nem ez az összeg 

szerepel! 

Vincze Nikolett körjegyző: Az 5 éven túli tartozásokat el kellene törölni, ebben az összegben benne 

van a 2004-es tartozás is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A törlés igazságtalan azokkal szemben, akik befizették az adókat 

rendesen. 

Vincze Nikolett körjegyző: De az öt éven túli tarozásokat, amennyiben 5 év alatt nem sikerült 

behajtani el kell törölni, mert elferdíti a költségvetést. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És nem sikerült behajtani ezeket a követeléseket? Behajtás nem 

volt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mire gondoltok behajtáson? Az értesítések kimentek! Behajtásnak 

számít az értesítés is, de arra még nem fizetik be. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Forgalomból való kivonás volt? 

Vincze Nikolett körjegyző: Az nem történt, de az nem is kötelező, csak lehetőség. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Most idén lettek kezdeményezve. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor mennyi az összes kint lévőségünk? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: 8.337.000 forint. De ez tehát a valóságban nem ennyi, mert 

a gépjárműadónál értékvesztést kell számolnom. Ezért szerettük volna kérni belső ellenőrzést is az 

adókra. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ebben benne van a kölcsön is, amit adunk. Felújítási 122.000 forint, 

működési célú kölcsön: 794.000 forint. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Kamatmentes kölcsönben is kint van majdnem 1 millió forint. 

Fizetgetik vissza? 
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Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Nem nagyon fizetnek. A gépjárműadónál is kezdeményeztünk 

forgalomból való kivonást, de attól a tartozás megmarad, amit nem tudunk behajtani, ha már a 

gépkocsi nincs meg. 

Szentes Dezső polgármester: Át kell adni az APEH-nak. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Az APEH sem tudja majd miből visszatartani nekik. 

Szentes Dezső polgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 

kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, kézfeltétellel szavazzunk! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester, Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A 2011. évi költségvetés módosítását is megtárgyalta a képviselő-

testület kérem Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt, bizottsági elnököt tolmácsolja a bizottság 

álláspontját. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság a 2011. évi 

költségvetés módosítását megtárgyalta és azt az abban feltüntetett számadatok módosításával 

elfogadásra javasolja. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönöm! Van valakinek kérdése hozzá szólása a témával 

kapcsolatban. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nincs, a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk. Hegedűsné a 

bizottsági ülésen részletesen elmagyarázta a módosítások okát. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor szavazzunk! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük szépen a pénzügyi főelőadó munkáját. 

 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 17.25 órakor távozott az ülésről. 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Szennyvíztisztító-telep 

Szentes Dezső polgármester: Kiküldtünk egy előterjesztést, ami arról szól, hogy Európai Uniós 

előírás, hogy a szennyvíz tisztítás során keletkező szennyező anyagokat a határérték alá kell 
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szorítani. Erre a beruházásra van egy KEOP-os pályázat, a közösen működtetett szennyvíztisztító 

telep rekonstrukció fejlesztése. Ennél a pályázatnál az önerő 100 millió forint. Ez a teljes beruházás 

15 %-a a pályázattal nyerhető 8 5%. Az önerőt az Észak Nógrád Vízmű Kft. biztosítja. A Kft.-nek 

minden önkormányzat tagja. Eddig nem volt az önkormányzatnak tulajdoni része a közösen 

működtetett szennyvíztisztítóban. A beruházást követően 1,08%-os tulajdoni hányadot szerez. A 

pályázat benyújtásához szükség van önkormányzati képviselő-testületi határozatra. Ezért kell 

szavaznunk az ügyben. Van valakinek a témával kapcsolatban kérdése, kérése, javaslata? Ha nincs, 

akkor szavazzunk! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2011 (IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

szennyvíztisztító telep fejlesztése érdekében létrehozandó önkormányzati társulásról 

szóló előterjesztés. 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján nyilatkozik, hogy részt kíván 

venni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben, valamint a helyi 

önkormányzati társulásról és együttműködésről szóló 1997. évi CXXV törvényben 

szabályozottak szerinti nem jogi személyiségű önkormányzati projekt társulás 

létrehozásában.  

A társulás létrehozásának célja: A hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási projektek 

megvalósítására kiírt KEOP – 1.2.0/09-11 pályázati felhívásban szereplő pályázók 

körére meghatározott feltételek biztosítása. 

A társulás gesztora: Rimóc Község Önkormányzata 

A társulás által megvalósítandó feladat: Szécsény szennyvíztisztító telep (hrsz: 

Szécsény külterület: 0178) fejlesztése, technológiai megújítása. 

A társulásban résztvevő önkormányzatok: 

- Endrefalva Község Önkormányzata 

- Hollókő Község Önkormányzata 

- Karancsság Község Önkormányzata 

- Ludányhalászi Község Önkormányzata 

- Magyargéc Község Önkormányzata 

- Nagylóc Község Önkormányzata 

- Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

- Nógrádsipek Község Önkormányzata 

- Nógrádszakál Község Önkormányzata 

- Piliny Község Önkormányzata 

- Rimóc Község Önkormányzata 

- Szalmatercs Község Önkormányzata 

- Szécsény Város Önkormányzata 

- Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 

- Varsány Község Önkormányzata 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás megvalósulását követően 

Szalmatercs Község Önkormányzata a szennyvíztisztító telepben 1,08 %-os tulajdoni 

hányadot szerez. 

A tárulás megalakításához szükséges társulási megállapodás az 1990. évi LXV. 

törvény, valamint az 1997. évi CXXX tv. előírásai szerint a társulási célnak megfelelő 

előírások figyelembe vételével készüljön. el. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulás megalakításával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és társulási megállapodást a képviselő-testület 

nevében aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

B) Jónásné kérelme 

 

Szentes Dezső polgármester: Következő témánk: Jónásné Molnár Marianna endrefalvai lakos azzal 

a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a főúton lévő, templom melletti bódéban található 

üzlethelyiséget adjuk neki bérbe. Vegyeskereskedést szeretne ott üzemeltetni. 

Szentes Dezső polgármester felolvassa a levelet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Ez nem a bódé végülis, hanem a kis üzlethelyiség. 

Szentes Dezső polgármester: Nem ez a bódé! 

Szentes Dezsőné képviselő: A bódé? Én javaslom, hogy jöjjön ki, nézze meg és válasszon! 

Szentes Dezső polgármester: A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság már 

tárgyalta a kérelmet. Megkérem Takács Tamás képviselő urat, hogy ismertesse a bizottság 

álláspontját! 

Takács Tamás képviselő: Mi azt javasoljuk, hogy azt az alumíniumbódét mindenféleképpen 

bontsuk le vagy adjuk el, hirdessük meg eladásra és helyette a Mariannának ajánljuk fel a 

fodrászhelyiséget, ott van víz, fűtés, áram. És azt ott mindenféleképpen el akarnánk tüntetni. 

Szmorad László alpolgármester: Arról már régen beszélgettünk. Az egy csúfság ott. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nagyon csúnya. 

Takács Tamás képviselő: Én ebben kérnék támogatást. Mariann is jobban meg lenne elégedve. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én ezért mondtam, hogy jöjjön ki, nézze meg, válasszon és rá fog jönni, 

hogy az sokkal jobb. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor javaslom, hogy hozzon a képviselő-testület egy határozatot, 

vagyis kettőt. Az egyik a bódé értékesítésére, ha ez nem sikerül megadott határidőn belül, például 

június 30-ig, akkor pedig le kell bontani. 

Szmorad László alpolgármester: Állapítsuk meg, hogy mit kérnénk azért a bódéért. 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és Takács Tamás 

képviselőt. 

Takács Tamás képviselő: Inkább az alpolgármestert, én nem akarok ebben benne lenni. Én örülök, 

hogy lebontjuk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Akkor az alpolgármestert, ő jobban ért ezekhez a dolgokhoz. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor az alpolgármestert. Jó. Próbáljuk meg értékesíteni, ha nem 

tudjuk értékesíteni, akkor július 31-ig bontsuk el. 

Szmorad László alpolgármester: Mégis valamilyen irányba… Mondok akkor egy javaslatot. Vas 

árba… 

Szentes Dezső polgármester: Alumínium. 

Szmorad László alpolgármester: Úgy értem, az alumíniumot nem is lehet vas árba. Ha leadod, mint 

bontott anyagot, annak az árába, megsaccolom, hogy abban van mondjuk x mennyiség, akkor 

annyiért eladható? 

Takács Tamás képviselő: El. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: El. 

Takács Tamás képviselő: De úgy akkor, hogy el is viszi. Az önkormányzat nem segít az 

elbontásában. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor volt 200.000 Ft a vételára… 

Szmorad László alpolgármester: Én tudni akarom, hogy mennyit ér. Ha – példát mondok - azt 

mondom, hogy lebontom azt az üzletet, elviszem, leadom, és azt mondják nekem, hogy ad érte 

150.000 Ft-ot, akkor én felteszem a kérdést a képviselő-testület elé, hogy 150.000 Ft-ért eladható-e. 
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Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Értem. Ezért mondom, hogy vizsgáljátok meg. 

Szmorad László alpolgármester: Ha ez így ennyibe eladható, akkor úgy el lehet adni. Egyszerű. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem hozzunk egy olyan határozatot, hogy a bódét nem adjuk ki, 

meghirdessük eladásra, ha nem sikerül eladni, akkor 2011. július 31-ig lebontásra kerül. Erre a 

kérelemre pedig egy olyan határozatot hozzunk, hogy felajánljuk Jónásnénak a meglévő 

fodrászműhelyt a kialkudott helyiségbérleti díjjal. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és 

az alpolgármestert, hogy a bérbevevővel vegye fel a kapcsolatot. Mondjuk már egy négyzetméter 

árat. 

Szmorad László alpolgármester: Majd utánanézünk. 

Szentes Dezső polgármester: Jó. Mindkettőben a felelős a polgármester, alpolgármester. 

Szmorad László alpolgármester: Rosszat nem akarunk. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 3163 Szalmatercs, Kossuth úton, a 336/2. helyrajzi számon található telepíthető 

pavilont meghirdeti eladásra. Amennyiben a pavilont az önkormányzatnak nem 

sikerül értékesítenie, 2011. július 31-ig elbontásra kerül. 

 

Határidő: 2011. július 31. 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Jónásné Molnár Marianna kérelmét és úgy határozott, hogy a kért helyiséget nem 

áll módjában kiadni, viszont bérleményként felajánlja a 3163 Szalmatercs, 

Kossuth út 17. szám alatt, a 345/2. helyrajzi számon található ingatlanát 

(fodrászműhely). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az 

alpolgármestert, hogy a bérlőt a testület döntéséről tájékoztassa és a bérleti 

szerződés részleteit megtárgyalják. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

 

C) ÉMOP-pályázat 

Szentes Dezső polgármester: ÉMOP-os pályázattal kapcsolatban tegnap megkerestek minket egy 

12.900.000 Ft-os pályázattal kapcsolatban. 10 %-os önrész kell a pályázathoz. Körbe adtam egy 

vállalkozói szerződést. Ha átolvassátok, akkor láthatjátok, hogy egy 11 %-os sikerdíj van. Tisztázni 

kell, hogy mit takarnak az egyéb díjak! A nyilvánosság biztosítása például azt jelenti, hogy mindent 

ők intéznek-e. A közbeszerzési eljárás során mindent ők csinálnak-e. Egyéb díjak pedig mit 

takarnak. Ha ezekre érdemi választ adnak, akkor aláírjuk. 

Takács Tamás képviselő: Szerintem, írjuk alá a szerződést ne kérdezzünk semmit. 
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Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Meg kell kérdezni, hogy miben tudunk segíteni, hogy a pályázat 

jó legyen. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Észak-Magyarországi Operatív Program Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

településeken tárgyú pályázati kiírásra (Kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) benyújtani 

kívánt pályázat elkészítéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

pályázat összeállítására és elkészítésére megbízza a Diverzum Projektfejlesztő és 

Területi Tervező Kft.-t (székhelye: 1016 Budapest, Berényi u. 9/B., önálló 

képviseletre jogosult: Guzmics István ügyvezető). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

D) Ifj. Rusznyák János kérelme 

Szentes Dezső polgármester: Ifj. Rusznyák János írt nekünk levelet, amit a múltkori képviselő-

testületi ülésen tárgyaltunk. Az akkori döntésünkre most válaszolt. Megkérem Szentes Dezsőné 

képviselő asszonyt, hogy olvassa fel Rusznyák János levelét. 

Szentes Dezsőné képviselő felolvassa a levelet, amelyben a kérelmező leírta a konditerem 

beindításához szükséges eszköz és helyiségigényüket. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Akkor arról a helyiségről van szó, amit a múltkor a 

rendelkezésükre bocsátottuk.  

Szentes Dezsőné képviselő: Igen és még kérnek pár dolgot. 

Takács Tamás képviselő: Van egy ismerősöm, ők is mindent szabályosan akartak csinálni, de ez 

nem olyan egyszerű. Ezt a múltkor nem gondoltuk át kellő képen! Ha az önkormányzat használatra 

odaadja az ingatlant a gyerekeknek, fiataloknak sporttevékenység céljából ott bármilyen baleset, 

sérülés történhet, amiért a képviselő-testületet terheli felelősség. Gondolom senki sem vállalja az 

esetleges következményekért a felelősséget. Ha komolyan gondolják, lehet szó a dologról, 

amennyiben egyesületi formájában folytatják a sporttevékenységet. Ilyen formában, hogy csak 

adunk egy helyiséget ez nem lenne szabályos. 

Szmorad László alpolgármester: Hozzanak létre bejegyzett egyesületet és szerződést kell kötni 

velük. 

Szentes Dezső polgármester: Vagy magánemberként… 

Szentes Dezsőné képviselő: De magánemberként is ki vállalja ezt fel… 

Rusznyák János CKÖ elnök: Egyetértek az elmondottakkal, támogatom az ötletet, mert valóban 

bármi megtörténhet. Én, ha kell, segítek nekik a szervezésben. Felelősséget én sem vállalnék. 

Takács Tamás képviselő: Akkor egy kis türelmet kérünk. Figyelembe vesszük majd a 

lehetőségeinket. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ezt át kell még gondolni. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor türelmet kérünk a döntésig. 

 

E) Közfoglalkoztatás 

Szentes Dezső polgármester: Továbblépve, Illés Gergely Viktor közhasznú munkás beadta 

kérelmét, amelyben április 27-ével kéri közös megegyezéssel a munkaviszonyának megszüntetését. 

Keresni kell másik embert. 
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Szentes Dezsőné képviselő: 28-ával már ember kell a helyére. 

Takács Tamás képviselő: Antóni Attilát vissza kell venni! 

Szentes Dezső polgármester: Ő nem lehet, mert még munkanélkülin van. 

 

F) Közterülethasználat 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Szeretném, ha szabályoznánk a közterületen lévő tárolást, mert 

van vele probléma a faluban. Erre kellene rendeletet alkotni. 

Szentes Dezső polgármester: Megkérem a jegyzőnőt, hogy a következő testületi ülésre készítsen 

egy rendelettervezetet, amit a testület megtárgyal. 

Szmorad László képviselő: Legyen benne, hogy bérelhető legyen adott esetben a közterület. 

Ideiglenesen is lehet, de ne tartósan. 

Takács Tamás képviselő: Ebbe bele férnek-e az ideiglenesen árusítók is? Ha igen, szabályozzuk a 

mozgóbolti árusítást is. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor erre majd májusba visszatérünk. Ha valakinek még van ötlete, 

javaslata időközben még visszatérhetünk rá. 

 

G) Képviselői felvetések: 

Takács Tamás képviselő: Szeretnék még a közmunkáról szólni. Szeretném, ha Kardos Attila 

közmunkaprogram-szervező minden testületi ülésen itt lenne és beszámolna a közhasznú munkások 

feladatairól a végzett munkáról, megbeszélnénk a munkatervet. Most május 1-jével kezd 10 fő 

munkás. Nekik is meg kellene beszélnünk a feladataikat, munkát kell nekik adnunk. Most indulnak 

a fűnyírósok is és szeretném bebizonyítani, hogy a 200.000 forintból, amit fűnyírásra szántunk, ki 

lehet jönni, úgy hogy a házak előtt nem az önkormányzat kötelessége a fűnyírás, csak idősek és 

egyedülállóak által lakott ingatlanok előtt. 

Szentes Dezső polgármester: Meg kell beszélnünk, hogy mely területeket kell önkormányzatnak 

nyírnia és mennyi legyen az az összeg, amiért a munkások levágják a nem önkormányzati 

területeket. Jövő héten összeülünk és megbeszéljük. Sok az idős ember, aki kifizetné, mert nem 

tudja lenyírni. 

Szmorad László alpolgármester: Négyzetméter árat kell meghatározni. Vannak kisebb kertek, nem 

lehet ingatlanonként árat megszabni. 

Szentes Dezső polgármester: Ezen is gondolkodjunk. 

Takács Tamás képviselő: Az első fűnyírás mindenhol legyen meg ingyen, mert elkezdődött, de 

utána már elmondjuk, hogy többször nem lesz így. 

Szentes Dezső polgármester: Írjuk, hogy mennyi üzemanyagot és damilt hoztunk és ki, mennyit vitt 

ki. 

Takács Tamás képviselő: Adjunk ki újságot, mert sok minden változott sok mindent le kellene írni. 

Kellene falugyűlést is tartani minél előbb! 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mindenképpen kellene falugyűlés, mert nem volt ebben az évben 

semmi. 

Szentes Dezsőné képviselő: Egy évben egyszer szoktunk, tavaly májusban volt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Májusban legyen. 

Szmorad László alpolgármester: A májusi testületi ülés után legyen. Az újságról is beszéljünk. Ki 

lesz a szerkesztője, vagy mi lesz ezután? 

Takács Tamás képviselő: Tudjátok, hogy Illés Petit megbíztam azzal, hogy a művelődési házhoz a 

pályázatírók által kért anyagot állítsa össze. Ő ezt kiadta Kardos Attilának. A mai napig nem 

kaptam meg. 

Szentes Dezső polgármester: Meg van, elvitte Petinek. 

Takács Tamás képviselő: Úgy látom, hogy ez a harmadik bizottság nem működik. Át kell gondolni, 

hogy a három bizottság helyett nem kellene-e mégis egy nagy bizottság. Gondolkozzunk el ezen. A 

Rákóczi út 17. számú ház állapotfelmérése megtörtént, mint, ahogy már említettük a múltkori 

testületi ülésen van egy kedvező pályázat falusi turizmus ifjúsági szállás címen. Beszéltem a 

pályázatíró céggel kijönnének egy megbeszélésre, amire meg kellene hívni a szomszédokat, fiatalok 
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képviselőit, a CKÖ képviselőket, értelmiségieket, hogy kinek mi az elképzelése. Jó lenne, ha minél 

több vélemény tükröződne. A pályázatíró cég azt javasolta, hogy vagy ifjúsági szállás kategóriában 

pályázzunk, vagy komplex turisztikai fejlesztésre. Meg kellene venni a mellette lévő telket is, be 

kellene tervezni egy közösségi célokra pajtát, meg lenne a lejáró is. Érdeklődni kellene az ingatlan 

ára iránt. Be lehetne tervezni sátorozóhelyet, zuhanyzót, eszközöket, stb. A pályázat során az 

önkormányzat 65%-os támogatást kap, az egyesületek, civil szervezetek 100%-os támogatásban 

részesülnek, így érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy civil szervezettel pályázzunk-e. Horváth 

Laciék féle útról el szeretném mondani, hogy ők odaadnák az utat, meg tudnánk vásárolni. Minél 

szélesebbet vegyünk meg. Az IKSZT-s pályázattal kapcsolatban javaslom, hogy menjünk tovább, 

terveztessük át. 

Vincze Nikolett körjegyző: A fenntartási kötelezettség alatt nem lehet kötelező önkormányzati 

feladatokat ellátni az intézményben, ez benne volt a kiírásban. A beruházásból is ki kell venni. 

Takács Tamás képviselő: Ezt értem. 

Szmorad László alpolgármester: Ezek a tervek nem jók, bővíteni kell. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az MVH annak a megvalósítását fogja kérni, ami a támogatási 

határozatban van. 

Takács Tamás képviselő: Egyszer minden pályázatot át lehet terveztetni. A négyzetméternek 

ugyanannak kell lennie. 

Szentes Dezső polgármester: A vizesblokk áthelyezésére kapott engedélyt. 

Takács Tamás képviselő: Mert ő csak azt kérte. Szeretném még megkérdezni, hogy a falugondnok 

ki lett-e oktatva. 

Szentes Dezső polgármester: Ki. 

Szentes Dezsőné képviselő: A váci püspök levelét és a minden gyermek lakjon jól programot is 

beszéljük meg. 

Szentes Dezső polgármester: Az utóbbinál az igényfelmérés megtörtént, azt elküldtük az 

alapítványnak most várjuk a választ. A családi napközivel kapcsolatban nem értem, miért az 

önkormányzatot keresték fel. Arról van szó, hogy az egyház állami támogatást kap családi napközi 

létrehozására. Olyan családok jelentkezését várják, akik saját házukba a saját gyermekük mellé még 

több gyermek nappali elhelyezését, felügyeletét vállalják. 

Takács Tamás képviselő: Ha behozzák 3 éves kortól a kötelező óvodát, akkor szerintem a 

karancssági intézményt is bővíteni kell. Kicsi lesz. Szerintem ne menjünk bele ebbe a családi 

napközibe. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Beszéltem a vezető óvónővel, most áprilisban volt a beiratkozás 

az óvodába és 2 nap alatt egy szülő sem ment el beíratni a gyermekét. Az óvónő szerint azonban kb. 

30 gyereknek kellett volna beiratkoznia. Az óvodáztatási támogatás csak akkor jár, ha a gyermek be 

van iratkozva. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, illetve ha az óvodavezető leigazolja, hogy a gyermek rendszeresen 

jár óvodába. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Az iskola igazgatója felhívatott engem Csík Csabi ügyében, hogy a 

fia már egy ideje nem jár iskolába és beszéljek velük.  

Szentes Dezsőné képviselő: Igen már 3 hete nem jár! 

Vincze Nikolett körjegyző: Hány éves? 

Szentes Dezsőné képviselő: A 16-ot már betöltötte, de még 18 éves koráig tanköteles. 

Vincze Nikolett: Miért nem jelezte az iskolaigazgató a jegyző felé? 

Szentes Dezsőné képviselő: Még csak most kezdte el ezt a három hetes hiányzást és még nem 

tudjuk van-e igazolása. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nincs 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor jelezze az igazgató a jegyző felé és családi pótlék felfüggesztés 

lesz. Tudjatok róla, hogy most már egyre többször jönnek hozzám csütörtökönként a hivatalba a 

rendszeres szociális segéllyel kapcsolatban. Az aktív korúak ellátásába tartozik a rendszeres 

szociális segély és bérpótló juttatás is. Attól függ, ki melyik csoportba tartozik, hogy megfelel-e a 

követelményeknek. A rendszeres szociális segély feltételei szigorúbbak ide tartoznak azok, akik 55. 
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életévüket betöltötték, vagy egészségkárosodottak, vagy például aki 14 éven aluli gyermekét 

egyedül neveli és szerez az intézményvezetőtől egy olyan igazolást, hogy az a napközbeni ellátását 

nem tudja biztosítani, illetve a negyedik kategória az, aki az önkormányzat szociális rendeletében 

meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. A BPJ-hez az önkormányzatnak 20%-ot az RSZ-hez 

10%-ot kell hozzátennie. Tehát a környező önkormányzatok próbálják a szociális rendeletüket, úgy 

kialakítani, hogy minél több személyt tudjanak áttenni bérpótlóról rendszeres szociális segélyre, 

mert így jobban jár az önkormányzat. Karancsságon beszéltem a jegyzővel, a szociális 

ügyintézővel, az iskolaigazgatóval és megállapodtunk, hogy ilyen igazolást nem adnak ki, mivel ha 

a szülő igényli, az iskola köteles beindítani a napközit, illetve ne adjon már ki az óvoda olyan 

papírt, hogy nem tudja biztosítani a gyermek elhelyezését helyhiány miatt, amikor van hely. 

Megállapodtunk, hogy szeptemberig nem adnak ki ilyen igazolást és majd meglátjuk, beindul-e a 

napközi. Van egy család, akik rendszeresen járnak be ez ügyben, hogy állapítsuk meg nekik a 

rendszeres szociális segélyt. Mivel egyéb feltételnek nem felel meg, én mondtam, hogy hozzanak 

igazolást. Az óvoda kiadott egy igazolást miszerint ebben a tanévben a gyermek délutáni 

foglalkozását nem tudja biztosítani. Ez rossz, mert ha délelőtt van hely, akkor délután miért nincs? 

Beszéltem a kormányhivatallal, ezt az igazolást nem lehet elfogadni. Én mondtam az illetőnek, 

hogy megbeszéljük testületin, hogy akarja-e testület a rendszeres szociális segélyben részesülők 

körét bővíteni. A mi rendeletünkben egyedüli kritériumként az van meghatározva, hogy akit az 

üzemorvos alkalmatlannak talál a munkavégzésre az jogosulttá válik a rendszeres szociális segélyre. 

A törvény engedi, hogy a családi körülményeire, egészségi és mentális állapotra tekintettel lehet 

megállapítani szabályokat az önkormányzati rendeletben. Kérem a testület véleményét, javaslatát ez 

ügyben. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem maradjon az orvosi alkalmassági vizsgálat a feltétel, mert 

ebben benne van az egészségügyi és mentális állapot is. Olyan igazolást pedig, hogy az intézmény 

nem tudja biztosítani a gyermek elhelyezését, ne fogadjunk el, ha van hely. Van még a témához 

valakinek hozzáfűznivalója, véleménye, javaslata? 

Takács Tamás képviselő: Szeretném, ha beszélnénk még a kutyatámadásról! Mit tudna tenni a 

képviselő-testület, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő? Miben tudunk segíteni? Szerintem 

beszélnünk kellene róla! 

Szentes Dezsőné képviselő: Jó lenne, ha Rusznyák úr elmondaná, hogy mi történt! 

Takács Tamás képviselő: Lett-e a kislánynak maradandó károsodása? 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nem lett! Még szüksége lesz egy plasztikai műtétre.  

Szentes Dezső polgármester: Az történt, hogy Bódi Gabiék kutyája, Izabelláék kislányát 

megharapta. Felvettük a kapcsolatot az állatorvossal, a kutyát két hétig megfigyelés alatt kell tartani 

és utána, ha a doktor úr engedélyt ad el lehet altatni. 

Vincze Nikolett körjegyző: A törvény szabályozza az ebtartást, hogyan kell tartani az ebeket, több 

kategória van kedvtelésből tartott állatok és tartásának feltételei, csoportosan tartott állatok mennyi 

állat lehet együtt milyen alapterületen. A közterületen történő állattartás szabályai a kutyát csak 

pórázon és szájkosárral lehet sétáltatni, aki ezt megszegi az büntetéssel jár, ezt a szabálysértési 

törvény tartalmazza. Kormányrendelet szabályozza a kutyák kötelező veszettség elleni védőoltását 

is, ez a kutyák esetében a 3 hónapos kortól évenként kötelező. Régen ez az önkormányzatokhoz 

tartozott, most már az állatorvos feladata az ebek nyilvántartása. Egyre több a kutyaprobléma nem 

csak itt minden faluban! Ha közterületen kóborol egy kutya, fényképpel kellene bizonyítani vagy 

tanúval, de ezt senki nem akarja felvállalni. Ha megbírságolom, nem fizetik be. Nem gondolom, 

hogy jó lenne, ha túlszabályoznánk magunkat. Azt, hogy csak zártan lehet kutyát tartani, bekerült a 

szociális rendeletbe is a lakókörnyezet szabályozásánál. Szerintem fontosabb a tájékoztatás, amire 

nagyon jó lenne az újság, vagy a falugyűlésen is el lehet mondani!   

Szentes Dezső polgármester: Az eboltás már nem kötelező. 

Vincze Nikolett körjegyző: De igen. Jogszabály szerint: „Az állattartó köteles: a) minden három 

hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott 

állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
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magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.” 

Takács Tamás képviselő: Most ez a harapós kutya láncon van? 

Rusznyák János CKÖ elnök: Igen meg van kötve! 

Takács Tamás képviselő: De nincs kerítés? 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nincs! 

Takács Tamás képviselő: Én jelezni szeretném, hogy a Tugáron a szülők félnek és joggal, mert a 

gyerekek ott játszanak az úton és elszakíthatja a láncot ez a kutya és bármikor ki tud szabadulni.  

Szentes Dezső polgármester: Hol? 

Takács Tamás képviselő: Itt! 

Rusznyák János CKÖ elnök: Jövő héten jön az állatorvos és megvizsgálja! 

Takács Tamás képviselő: A kutyát zárt helyen és kenelben is meg tudja vizsgálni a doktor úr!  Az a 

probléma, amit én a múltkori képviselő-testületi ülésen nem akartam mondani név szerint, amikor a 

kutyatartásról volt szó, hogy a 14 éves gyerekek nagytestű kutyákat pórázon ugráltatták. Tehát 

valamiféle szigorítás kell! Kutyát közterületen csak 16 éven felüli személy sétáltathat pórázon és 

szájkosárral. Az nem lehet kis gyerekek nagy testű kutyákkal, pitbullokkal járkáljanak, amiről nem 

is tudták Angéláék, hogy támadásra is ki van képezve, uszítgatják a játszó gyerekekre. 

Vincze Nikolett körjegyző: Én azt javaslom, hogy tájékoztassuk előbb az embereket újság vagy 

szórólap formájában. 

Szmorad László alpolgármester: Az újság nagyon fontos lenne. Beszéljük meg az újságot akkor, 

mert az nagyon fontos lenne, ki legyen a felelős szerkesztő? De döntsünk, hogy most beszélünk róla 

vagy bizottsági ülésen? 

Takács Tamás képviselő: Állítsuk inkább össze a közmunkaprogramot! 

Szentes Dezső polgármester: Három fő fűnyíró jön 6 órába május 1-től október 15-ig, hat asszony 

jön 4 órába két hóig, egy férfi jön 4 órába két hóig. A fűnyírók folyamatosan nyírnak mindent, az 

asszonyok a buszmegállókat és a temetőt tartják rendben. 

Takács Tamás képviselő: Csináljuk már úgy, hogy megtörténik a négyzetméterek felmérése húsvét 

után májusban, ahogy megegyeztünk mindenhol lenyírják a füvet és akkor meglátjuk mennyi 

benzin és damil fogy az egész területre. Attila felméri a területeket, ezt ki kell neki adni feladatba. 

Amikor jönnek a fűnyírók, mindenkinek el kell mondani, hogy mérni szeretnénk, mennyi 

üzemanyag fogy el, és akkor tudnánk kalkulálni. Pontosan nyilván kell tartani a benzint és a munkát 

szervezni kell. Meg kell határozni, melyek azok a területek, amiket le lehet vágni kézi kaszával. 

Szentes Dezső polgármester: Nincs kézi kaszánk 

Takács Tamás képviselő: Majd lesz! 

Szentes Dezső polgármester: Ha kézi kaszát kapnak, azt mondják, hogy nem tudnak kaszálni! 

Takács Tamás képviselő: Majd megtanulnak! Ebből a megállapított összegből ki kellene jönni. 

Meg kell próbálni. Másképp kell csinálni, mint eddig. A területeket mérje fel Kardos Attila és 

Varga Laci. Kardos Attilának adtam feladatot, hogy írja össze, miket lehetne csinálni. Ott lesz a 

bódélebontás feladata. Írják össze a feszületeket, melyiket kell lefesteni. Virágosítás: mennyi 

virágot lehetne ültetni a közterületekre. A hivatal feletti területen is a téglák szanaszét vannak, össze 

kellene rakatni. A tűzoltószertár melletti tároló fala le van dőlve, meg kellene csináltatni. Meg kell 

nézni, mi van abban, amit lehet, le kell adni a vasba. A templom melletti wc-t is le lehetne bontani 

szerintem, mert egyesek ide járnak, akiknek olyan rossz állapotban van a wc-jük.  

Szentes Dezsőné képviselő: Tavaly is kaptak a gyerekek gyereknapra ajándékot az 

önkormányzattól. Az óvodások és iskolások is édességeket, üdítőt, írószereket kaptak. Tavaly 20-20 

ezer forintot költöttünk óvodásokra és iskolásokra. Idén is maradhatna ez az összeg. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Rendben, de egészséges dolgokat vegyünk nekik. 

Szentes Dezső polgármester: Mérd fel mire lenne szükség és írd össze. 

Szentes Dezsőné képviselő: Rendben! 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az óvoda nyílt hét programját és az iskola gyermeknapi programját 20.000 Ft-

20.000 Ft-tal támogatja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A játszótérre a kapukat vissza kellene állítani, mert a gyerekek 

szeretnének focizni. 

Szmorad László alpolgármester: Le is kell rögzíteni a kapukat, hogy ne legyen balesetveszélyes. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben a játszótéren a kapukat rögzíteni. 

Takács Tamás képviselő: Azt még mondjad már Kardos Attilának, hogy bár még nem kezdődik ez 

a csapadékvíz-elvezetéses ÉMOP-os pályázat, de onnan fog föld kikerülni és már most fel kellene 

mérni, hogy hová lehetne a földet tenni, beszélni kellene a föld- és erdőtulajdonosokkal, melyik 

földútba lehetne ezt beépíteni. Más téma, amikor itt volt ez a tervező kivittük a kastélyhoz felhívta a 

figyelmünket, hogy ha ott baleset lesz, az a mi felelősségünk mehetünk a börtönbe. 

Szentes Dezső polgármester: A kastély nem a miénk! 

Takács Tamás képviselő: De fel kell szólítani a tulajdonost, mert nincs vágva a fű és nincs 

körbekerítve. 

Szentes Dezsőné képviselő: Mi a köze egy önkormányzatnak a magántulajdonhoz?  

Vincze Nikolett körjegyző: Lehet a tulajdonosnak felszólító levelet küldeni. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: Ma szétosztottuk a csomagokat tényleg nagyon örültek neki az 

emberek és megköszönték az önkormányzatnak. Volt, aki elsírta magát. Azt mondták, hogy ilyen 

talán még nem is volt, hogy a képviselők lemondták a tiszteletdíjukról és abból így részesültek 

volna. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a 25/2011. (III.31.) számú határozatával döntött célra még további 71.125 Ft, 

azaz hetvenegyezer forint összeget különít el, így a Közösségi célok alszámláról 

az élelmiszercsomagok finanszírozására 271.125 Ft-ot használ fel. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Takács Tamás képviselő: Én azt mondom, hogy most már látványos dolgokra is kell költeni, 

például a főút mellett a járdát viakolorral kellene lerakni és a felszedett járdalapokat a temetőnél fel 

lehetne használni. Látványosabb dolgokra fordítsuk majd a pénzt. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: Nagyon örültek ennek is az emberek. Kaptak olyanok is, akik 

eddig még semmit nem kaptak. 

Szentes Dezső polgármester: A közbeszerzési tervet még el kell fogadnunk. Az ÉMOP-os pályázati 

felújítást tettük bele csak. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2011.(IV.21.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervét és azt a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 

(A Közbeszerzési Terv a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

  

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt ülést 20.00 órakor bezárta, az ülés ezt követően 

zárt ülés keretén belül folytatódott tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

       polgármester       körjegyző 

 

 

 

Szentes Dezsőné      Takács Tamás 

       jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 
 


