
 

 

 

 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának, 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának, 

valamint Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

együttes bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 

Ülés ideje: 2011. április 21. (csütörtök) 16.00 óra 



J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságának, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának, valamint 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának együttes bizottsági ülésén, 2011. április 21-én 16.00 

órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Takács Tamás   Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság elnöke 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tagja 

Gréczi-Zsoldos Miklós Településgazdasági és Népjóléti Bizottság elnöke, 

    Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság tagja 

Szentes Dezsőné:  Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tagja, 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke 

Szentes Dezső   polgármester, meghívott 

Horváth Tamás  Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tagja 

Vincze Nikolett  körjegyző 

Hegedűs Oszkárné  pénzügyi főelőadó 

 

Takács Tamás bizottsági elnök a három bizottság együttes ülését 16 órakor megnyitja, üdvözli a 

megjelenteket, a bizottságok tagjait. Megállapítja, hogy a Településüzemeltetési és Településrendészeti 

Bizottság 3 fővel határozatképes. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök is üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottság 2 fővel határozatképes. 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök is üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Településfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság 3 fővel határozatképes. 

Az ülés vezetésére felkérik Takács Tamás bizottsági elnököt, míg a jegyzőkönyv vezetésére Vincze Nikolett 

körjegyzőt. 

Takács Tamás bizottsági elnök javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 
Napirendi javaslat: 

 
1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

2. A körjegyzőség 2010. évi költségvetésének beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

A bizottságok a jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadták. 

 



Napirendek tárgyalása: 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: Azért gyűltünk ma össze, hogy megbeszéljük a gazdasági 

ciklusprogramot. Megállapodtunk, hogy a polgármester úr és a Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság által készített gazdasági programot összefésüljük. Akkor szeretném a 

véleményeket, javaslatokat hallani. 

Szentes Dezső polgármester ismerteti az összedolgozott gazdasági programot. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: A polgármester úr programjából kimaradt a közművelődési és 

sport területnél az ifjúsági önkormányzat és az ifjúsági referens, ezeket a közművelődés és sport részbe 

bele kellene írni. A faluképnél a településszintű elismeréseket másként kellene megfogalmazni. Mi 

szeretnénk Szalmatercs emlékérem, vagy Szalmatercs díszpolgára címet is adományozni. 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök: De azt ne a faluképhez tegyük, inkább a hagyományokhoz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Jó, tegyük a hagyományok részbe. A központ kialakításával 

kapcsolatban annyit, hogy a fejlesztések, felújítások, korszerűsítésekhez tegyük be a „falumag 

kialakítását.” 

Takács Tamás bizottsági elnök: Szerintem a bizottság programja teljesen jó, abban minden benne van, 

ami a polgármesterében, sőt még sok minden más. Most a polgármesterét egészítitek ki a bizottságéval. 

Én azt szeretném javasolni, hogy a helyzetelemzés és a történeti áttekintés maradjon. Vegyük ki a 

polgármester úr programjának helyzetelemzés részéből azt, ami most nincs. Például színvonalas kulturális 

rendezvényeket, nótaesteket, a kiállításokat és egyéb rendezvényeket. Ezeket be kell tenni a fejlesztési 

részbe. Szerintem 5 évre alkossunk programot. 

Szentes Dezső polgármester: Hagyjuk 2014-ig, nem tudhatjuk mi lesz. Nézzük végig a bizottságét. Az 

elejét vissza kell utasítanom. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Áthúzódó beruházásokat tudunk csinálni, ha 2014-ig szól is. A bevezető, 

rövid történet maradjon, a helyzetelemzésnél, ami nincs, azt vegyük ki. Például a térfigyelő rendszer 

kiépítése is fejlesztés, nem jelenleg meglévő rendszer. Az 5. pont 2. bekezdésében a lakossági 

tájékoztatóknál a ragot le kell venni a szó végéről. A közösségfejlesztés minden korosztálynál ugyanez. 

Az önkormányzati intézménystruktúránál a háziorvosról is beszélnünk kell, mert nem jól működik. A 

környezeti állapotokról szóló részek maradjanak. A kétszintes lakóházakat húzzuk ki. Testületi ülésen is 

elmondtam. A 7. pontnál az áthúzódó beruházásoknál meg kellene említeni a játszóteret is. A 4. pontot 

hagyjuk. Szerintem a 6. oldaltól kellene a mi programunkat átemelni. Esetleg még az elejébe tegyük bele 

a miénkből azt, hogy mit vettünk figyelembe a program megalkotásakor. Ha kész, akkor jó lenne, ha a 

fejlesztéseket rangsorolnánk. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor a bizottság a gazdasági programot az imént említett változtatásokkal 

elfogadásra javasolja? 

 

A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

7/2011. (IV.21.) TTB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottsága megtárgyalta Szalmatercs Község Önkormányzatának 

2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját és azt az elhangzott 

változtatásokkal a Képviselő-testület elfogadására javasolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: a bizottság elnöke 



2. A körjegyzőség 2010. évi költségvetésének beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Akkor térjünk rá a költségvetési beszámolókra. Először tárgyaljuk a 

körjegyzőségét. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Szerintem ezen nincs mit tárgyalni a Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a körjegyzőség 2010 évi költségvetési beszámolóját. 

 

A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

7/2011. (IV.21.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési beszámolóját és azt a képviselő-

testület elfogadására javasolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Akkor térjünk át a szalmatercsi költségvetési beszámolóra. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Hegedűsnét kérdezném, hogy ez a 1.221 e Ft maradványunk 

van. Ez mit jelent? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A záró pénzkészlet, készpénz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Akkor jól zártuk a 2010-es évet, nem lett mínuszos az 

önkormányzat. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főeladó: Nem lettünk mínuszosak. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Ennek nagyon örülök, mert sok önkormányzat nagy anyagi 

gondokkal küzd. Én elfogadásra javaslom. 

Szentes Dezsőné bizottsági elnök: Én is. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Hegedűsnét kérdezném, hogy a kintlévőségek, tartozások, hogyan 

alakulnak? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Folyamatosan vannak szólongatva az emberek fizetéskor is. 

Apránként adogatják meg, 1000-2000 forintjával, többet nem tudunk tenni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Jegyzőnő milyen a fizetési hajlandóság? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nehéz. A gépjárműadó esetében a kivonásokkal értünk el eredményt. Most 

január 1-től már a bírságok meg nem fizetése esetén is lehet kezdeményezni a forgalomból való kivonást. 

Rengeteg szabálysértési bírság van, amik szintén nem lettek befizetve. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság a 2010-es évről szóló 

költségvetési beszámolót elfogadásra javasolja. 

 



A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

8/2011. (IV.21.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetési beszámolóját és azt a képviselő-testület elfogadására javasolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Maradt akkor a 2011. évi költségvetés módosítása. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A következőkkel kellett módosítani a 2011. évi költségvetést. 

Csökkentettem a fejlesztési kamatkiadást. Növeltem a működési kamatot. A felújításra tervezett 

költségeket csökkentettem. Növeltem a karbantartás, kis javítás költségeit. Másrészről a 890441, 890442-

es szakfeladat tartalma időközben megváltozott. A Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződés 

módosítása miatt csökkentettük. Ezek után forráshiányunk lett 9.106 ezer forint. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Ha a közösen fenntartott intézményeknél a karancsságiak kimutatják a 

hiányt akkor az még ezt a költségvetést terheli. 

Szentes Dezső polgármester: Abban az esetben, ha ki tudják mutatni tételesen a hiányt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Fontos, hogy mi is lássuk havonta a közös intézményekkel 

kapcsolatos számlákat. Hozzunk olyan határozatot, hogy a számlákból kapjunk egy másolati példányt. 

Takács Tamás bizottsági elnök: A megrendeléseket, szerződéseket a két polgármesternek közösen 

kellene aláírni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság a költségvetés 

módosítását elfogadásra javasolja. 

 

A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

9/2011. (IV.21.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetésének módosítását és azt a képviselő-testület elfogadására javasolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Takács Tamás  Gréczi-Zsoldos Miklós  Szentes Dezsőné 

bizottsági elnök      bizottsági elnök   bizottsági elnök 


