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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án 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 

Vincze Nikolett körjegyző 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

 Horváth Tamás külsős bizottsági tag 

            Illés Péter László külsős bizottsági tag 

            Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező 

            Papp Krisztina családgondozó (17.17 óráig) 

            Oláhné Deák Éva védőnő (17.35 óráig) 

 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 

határozatképes, Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni az ülést 17
00

-

órakor az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Takács Tamás képviselőt és Szmorad 

László alpolgármestert. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. A kiküldött 

napirendi pontokkal kapcsoltban módosítást javasol. A testület először tárgyalja a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat beszámolóját  majd a 2. napirendi pontban a védőnői szolgálat beszámolóját majd 

a tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 4. pontban az egyebeket. 5. napirendi pontban 

zárt ülés keretében a segélyek elbírálását. 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgált beszámolója 

 Előterjesztő: Papp Krisztina családsegítő 

 

2. Védőnői Szolgálat beszámolója 

 Előterjesztő: Oláhné Deák Éva védőnő 

 

3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Egyebek 

 

5. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 

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

elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója 

 Előterjesztő: Papp Krisztina családgondozó 

 

Papp Krisztina családgondozó: Akkor kezdeném a bemutatkozással, mert nem találkoztam még 

mindenkivel. Papp Krisztina vagyok a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 2007. novemberétől 

dolgozom Szalmatercsen. A családsegítős kolléganővel együtt van a fogadóóránk, mert összefügg a 
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tevékenységünk. A salgótarjáni kistérség családgondozói vagyunk több településen tevékenykedünk 

egyszerre. Szalmatercsen csütörtök délután ebben a helyiségben van az ügyfélfogadásunk. A beszámoló 

ki lett küldve a testületi tagoknak azt elolvashatták és ha bárkinek bármi kérdése van a beszámolóval 

kapcsolatban arra szívesen válaszolok! 

Szentes Dezső polgármester: Én szeretnék kérdezni a beszámolóban az utolsó lapon van egy olyan 

kifejezés, hogy szélmarom harcnak érzed sokszor a munkát, ezt, hogy érted? 

Papp Krisztina családgondozó:  Ha például érkezik egy jelzés az iskolától, kimegyünk a családhoz 

tájékoztatjuk őket a jelzés tartalmáról, megbeszéljük, hogy a probléma elhárítása érdekében együtt milyen 

intézkedéseket kell tennünk. Ennek körülbelül 1 hétig van visszatartó ereje a gyermek rendesen jár 

iskolába megszűnik a magatartási probléma eltelik egy hét és újra kezdődnek a problémák, tehát ez csak 

egy eseti kezelés, amikor kimegyünk és elmondjuk, hogy hogyan kellene viselkedni. A törvény nem ad 

több lehetőséget arra, hogy másképp büntessünk! 

Szentes Dezső polgármester: Még egy kérdésem lenne. A kormány bevezette, hogy ha egy gyermek sokat 

hiányzik igazolatlanul akkor családi pótlék megvonást von maga után. Szerinted van ennek visszatartó 

ereje? 

Papp Krisztina családgondozó: Igen van! A szülők számolgatnak, hogy ne érje el a hiányzás az 50 órát. 

Idén Szalmatercsen 1 gyermek volt, akinek a hiányzás meghaladta az 50 igazolatlan órát előző években 

sokkal több volt. Volt 200 óra feletti hiányzás is. Hozzá kell tegyem, akkor volt 3-4 16-17 éves 

fiatalember, akik most koruknál fogva kifutottak, de most nincs olyan 16-17 éves, aki nem jár iskolába. 

Nem tudom ez a törvénynek köszönhető-e vagy a szülői szigornak. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönöm! Hát akkor valami visszatartó hatása csak van! 

Papp Krisztina családgondozó: Mindenképpen van! Mi az igazolt hiányzásokról nem kapunk jelzést, de 

más falukban van olyan, hogy a hiányzásról visznek igazolást a háziorvostól, így az igazolatlan 

hiányzások nem gyűlnek, de ebben a háziorvosnak is partnernek kell lennie. Az itteni körzeti orvos ebben 

nem partner én úgy gondolom. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem is kell, hogy partner legyen, mert végülis itt nem az a cél, hogy 

büntessünk, hanem, hogy a gyerek iskolába járjon, ha  már annyit elértünk, hogy hiányzott valamennyi 

hetet, de a szankciókkal bekényszerítettük az iskolába már elértünk a célunkat.  

Szmorad László alpolgármester: Igen már az is valami, hogy meg próbál igazolást szerezni! 

Szentes Dezsőné képviselő: Van, akit az sem érdekel pontosan! Én tudom azt, hogy Karancsságon 

mennyi gyerek nem járt, az se számított nekik, hogy megvonták a családi pótlékot! 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nincs megvonva végülis, úgy kéne megvonni, hogy le se vásárolhassák. 

Szentes Dezsőné képviselő: Végülis nincs megvonva! 

Szmorad László alpolgármester: Az a gond, hogy ha a gyerek elmegy otthonról nem tudod, hogy az 

iskolába megy vagy nem! 

Vincze Nikolett körjegyző: A családgondozó beszámolójának a végén lehet olvasni, hogy a szülők 

szégyellik, hogy természetben kapják a családi pótlékot, le kell az összeget vásárolni, de ez a fajta 

büntetés a gyerekekre nincs hatással. 

Szentes Dezsőné képviselő: Olyan intézkedés úgyse lesz, hogy minden gyerek bejárjon, de ha már kettőt 

megmentettünk vagy hármat már akkor is eredményt értünk el. 

Rusznyák János CKÖ elnök: De 16 éves gyerek, aki hatodikos, nem jár iskolába, ha magántanuló lesz, 

itthon sem fog tanulni? 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem fog tanulni, de legalább a többit nem zavarja! 

Takács Tamás képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy az országban azok az emberek tudnak 

megélni, aki a gyerekét taníttatja és eljár dolgozni. Itt az egésznek az a lényege, hogy a gyerek tanuljon 

ameddig lehet és munkát kell biztosítani az embereknek. A szülőknek meg kell érteni, hogy az iskolába el 

kell vinni a gyereket, mert ott van a legjobb helyen és nem az utcán kell járkálni egész nap. 

Szentes Dezsőné képviselő: Endrefalván van egy érdekes életszemlélet, ott ha a gyerek elkésik a tanár 

megdicséri, hogy egyáltalán bement az iskolába. A két szülő még otthon javában heverészik, de a gyerek 

bement az iskolába és ez dicséretet érdemel. 

Takács Tamás képviselő: A szülők a hibásak nem a gyerek a szülőkkel kell megértetni, hogy a gyereknek 

iskolába kell járnia. 

Szmorad László alpolgármester: Az is probléma, hogy ha azért kap a gyerek pénzt, hogy iskolába 

menjen, pedig neki ez a kötelessége. 
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Szentes Dezsőné képviselő: Igen vannak visszásságok, mert  egy jól tanuló gyerek nem kap ösztöndíjat, 

de alulról, ha valaki eléri a 2,5-ös átlagot azt jutalmazni kell. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Én azt szeretném kérdezni, hogy tud-e valamiben még az 

önkormányzat segíteni? 

Papp Krisztina családgondozó: A hivatalban dolgozunk, nyomtatunk, fénymásolunk, használjuk a 

számítógépet, van helyünk ettől többet nem várunk, mindent megkapunk én úgy gondolom! 

Szentes Dezső polgármester: Én szeretném megköszönni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

munkatársainak a munkáját és a jövőben kevesebb klienst kívánok nekik vagyis kevesebb problémát. 

Kérem akkor a képviselő-testületet, hogy szavazzunk elfogadjuk-e a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat beszámolóját 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2011. (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolóját. 

(A beszámolók a határozat mellékletét képezik.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Papp Krisztina családgondozó 17.17 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Védőnői Szolgálat beszámolója 

 Előterjesztő: Oláhné Deák Éva védőnő 

 

Szentes Dezső polgármester: Szeretnék rátérni akkor a következő napirendi pontra, a védőnői szolgálat 

beszámolóra. Itt is van Oláhné Deák Éva védőnő. Szerintem nem kell bemutatni endrefalvai származású 

biztosan ismeritek. Szeretném megköszönni először is, hogy elvállalta a helyettesítést.  

Oláhné Deák Éva védőnő: Köszöntök mindenkit! Én beszámolót nem írtam, szóbeli tájékoztatást 

szeretnék adni. 40 éve dolgozok védőnőként, 30 éve voltam itt helyettesíteni, most Kazáron dolgozom és 

decemberig itt is helyettesítek. Március 24-én álltam munkába, tehát még túl sok tapasztalatot nem tudok 

elmondani. Eddig úgy látom nem sok probléma van a településen. A családgondozóval is most 

találkoztam először, eddig még nem kellett jelentenem neki semmilyen esetet. Én, amit most össze tudtam 

számolni, 0-1 éves korig 4 gyermek van Szalmatercsen 1-3 éves korig 10 gyermek. 3-6 éves korig 19 

gyermek, 1 költözött most be Nagyorosziból nevelőszülőhöz. Nem sok, kevés a gyermek. Jelenleg 

várandós anyánk nincs is. Ezekből az elmúlt két hónap alatt, akit nehéz anyagi körülmények között 

gondozunk 6 gyermek, egészségügyi okok miatt gondozott 2 gyermek, de gyermekvédelmi problémát én 

nem látok, akit jelentenem kellene. A terhes szakrendelés ismét beindult, ami annyit jelent, hogy mozgó 

szakorvosi szolgálat salgótarjáni nőgyógyász jár ki minden hónapban 1 alkalommal a terhesek gondozását 

végzi. Ez nagy könnyebbséget jelent nem kell külön bemenni Salgótarjánba, csak a kötelező vizsgálatokra 

kell bejárni. A gyermekek estében minden évben 6 éves korig szűréseket kell végezni, ezt régen az 

óvodában történt, most a tanácsadás időpontjában történik. Én csütörtöki napokon vagyok itt, de az 

oltásokat, amit a doktor úr ad be keddi napokra időzítem, hogy ne kelljen a gyerekeket Karancsságra 

vinni. Lenne kérésem is, ha az önkormányzat anyagi helyzete megengedi. Szükség lenne digitális 

csecsemő mérlegre, ami sokkal pontosabb, mint a régi hagyományos, valamint kellene még falra 

rögzíthető magasságmérő, ami nekünk előírás és még látásvizsgáló tábla, ami elég költséges kb. 60.000 

forint 

Takács Tamás képviselő: Ez külön van felnőtteknek és gyerekeknek? 

Oláhné Deák Éva védőnő: Nem ez jó lenne a felnőtteknek is, de nincs ilyen látásvizsgáló tábla a 

rendelőben. 
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Vincze Nikolett körjegyző: A többi műszer mennyibe kerül? 

Oláhné Deák Éva védőnő: A csecsemő mérleg kb.10.000 forint, a gyerek hosszmérő, ami rögzíthető jó 

felnőtteknek is azt 4000 forint körül van, tehát nem olyan nagy összeg. Ezt szerettem volna jelezni, 

hogyha lehetséges, mert ezekre a munkánk során szükségünk lenne, mert a látásvizsgálatot nem tudom 

megcsinálni itt, mert a hallásvizsgáló készüléket, ami kicsi, hordozható azt tudom magammal vinni, de 

nagy látásvizsgáló táblát, ami rögzítve van a falra azt nem. 

Szmorad László alpolgármester: Én azt szeretném kérdezni, hogy ha megvan ez a tábla ön nyilván el 

tudja dönteni, hogy a gyereknek a látása mennyire romlott. 

Oláhné Deák Éva védőnő: Én csak tájékoztató jelleggel tudom. 

Szmorad László alpolgármester: Tehát be kell utalja a szemészetre! 

Oláhné Deák Éva védőnő: Mindenképpen! Tehát ez csak tájékoztató jelleggel van, egy 

egészségmegelőző szűrő jellegű program.  Tehát, hogy minél előbb észrevegyük a gyerekeknél az 

eltéréseket a látásproblémákat, amiket a szülők nem vesznek észre. 

Szentes Dezső polgármester: Kérjük az országgyűlési képviselő segítségét hátha van valahol elfekvőben 

egy ilyen látásvizsgáló tábla.  

Oláhné Deák Éva védőnő: Én utána néztem, hol lehetne ezt olcsóbban használtan megszerezni. 

Szmorad László alpolgármester: Milyen anyagból van?  

Oláhné Deák Éva védőnő: Átlátszó az anyaga és meg van világítva. Az interneten utána lehetne nézni, 

hol lehetne ilyen régebbi típusú látásvizsgáló táblához hozzájutni. 

Szentes Dezső polgármester: Most újították fel Szécsényben az egészség centrumot gondolom a 

műszereket is lecserélték vagy a Bercsényi igazgató főorvos urat is meg lehetne kérdezni, hogy nincs-e a 

kórházban ilyen készülék kiselejtezve. 

Szmorad László alpolgármester: Lehetne csináltatni is, ha tudnánk, hogy, hogy néz ki nekem van ilyen 

ismerősöm. 

Oláhné Deák Éva védőnő: Be lehet jönni a tanácsadóba Karancsságra és meg lehet nézni. Vagy legalább, 

ha máshogy nem megy, a betétet is meg lehet külön venni az nem annyira drága és a megvilágítást is meg 

lehet oldani. 

Szmorad László alpolgármester: Keretet csinálni is lehet hozzá! 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem ha ez a látásvizsgáló így egybe van, akkor így kellene 

megszerezni, hogy falra rögzíthető legyen. 

Oláhné Deák Éva védőnő: Szerintem is, ez a tábla kell például a jogosítványhoz való vizsgálathoz is, 

tehát mindenképpen szükség van rá az orvosi rendelőben.  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor ezt nem a doktor úrnak kellene beszerezni, ha ő 

vállalkozásban végzi az orvosi tevékenységet? 

Szentes Dezső polgármester: Akkor megér pár telefont a dolog és ha a környékről nem sikerül beszerezni 

akkor az interneten is lehet keresgélni. Köszönjük a védőnőnek a beszámolót! 

Oláhné Deák Éva védőnő: Én köszönöm! 

Szentes Dezső polgármester: Aki a beszámolót elfogadja kézfelemeléssel szavazzon! 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2011. (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testület megbízza a védőnőt, hogy az eszközök beszerzéséről 

tájékozódjon és adjunk egy június 30-i határidőt. 

Takács Tamás képviselő: Vagy június 30-ig vegyünk valamit! 
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Szmorad László alpolgármester: Szerintem ezt a dolgot nem kellene elkapkodni, megveszünk valamit 

60.000 forintért, amit 5000 forintból is ki lehet hozni! 

Takács Tamás képviselő: De a kisebb értékű műszereket meg lehet venni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az első két dolgot meg lehet venni. 

Szmorad László alpolgármester: Most kérdeztem a védőnőt, hogy ez csak tájékoztató jellegű, vagyis ha 

ugyanolyan minőségű táblát tudunk csinálni, ami a célnak megfelel, akkor minek fizessünk érte, ha nem 

felel meg, akkor veszünk! 

Szentes Dezső polgármester: Mivel ezek kötelező tartozékai a védőnőnek azon nem lehet gondolkodni, 

hogy azt beszerezzük vagy nem, ha a feladatait így bírja ellátni, akkor ezeket be kell szerezni. 

Oláhné Deák Éva védőnő: Ha ezzel kapcsolatban tudnék valamit javasolni most már vége van az évnek 

elég lenne szeptemberre tanévkezdésre ez a látásvizsgáló tábla. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor adjunk meg augusztus 31-i határidőt az eszközök beszerzésére. 

Takács Tamás képviselő: Felelős? 

Szentes Dezső polgármester: Szentes Dezső polgármester. 

Takács Tamás képviselő: Azt is tegyük bele a határozatba, hogy előtte az árakról tájékozódni kell! 

Szentes Dezső polgármester: Azon leszünk, hogy minél olcsóbb legyen! Köszönöm Évike! 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Védőnői Szolgálat számára beszerzi az alábbi eszközöket: 

- 1 db digitális csecsemőmérleg 

- 1 db falra rögzíthető magasságmérő 

- 1 db látásvizsgáló tábla 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges eszközök beszerzése 

előtt tájékozódjon azok árairól és minél kedvezőbb áron szerezze be az eszközöket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011.augusztus 31. 

 

Oláhné Deák Éva védőnő 17.35 órakor távozott az ülésről. 

 

3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: 2011. május 3-án a Minden Gyermek Lakjon Jól! Alapítványtól 

megérkeztek a családok részére a vetőmagok. Ezek aznap kiosztásra is kerültek. Május 12-én 

Intézményirányító Bizottsági ülés volt, május 17-én együttes ülés Karancssággal. A hiány a közös 

intézményeknél 4.584.000 forint. A védőnői szolgálatnál a megtakarítás 1.946.000 forint.  Szalmatercs 

részéről átadandó pontos összeget még nem tudok mondani, mert még nincsenek kész a jegyzőkönyvek. 

Még saccolni sem merek. Pontos összeget az átadott pénzeszközről majd csak a jegyzőkönyv 

kézhezvétele után tudunk mondani. Két tétel is módosítja a költségvetési rendeletünket majd, ha a testület 

elfogadja, az egyik az imént említett Karancsság részére átadott pénzeszköz a másik a tűzoltóknak az 

eredetileg meghatározott összegen felül még javaslok 50.000 forint támogatást. Ezzel kell módosítani 

majd a költségvetési rendeletünket. Az iskolánál a hiányt sikerült lecsökkenteni 6.000.000 forintról 

300.000 forintra. A konyha nyereséges lett. Az óvodánál viszont felhalmozódott 6.000.000 forint hiány, 

amit nem tudtunk megérteni a bizottsági ülésen sem, hogy miből adódik. Felküldtem a jegyzőnőt és a 

pénzügyi főelőadónkat, Hegedűsnét, akik megvizsgálták a megkérdőjelezett tételeket, azokban a - 

számlákat is összevetve - nem mutatkozott eltérés a kimutatással. A 4.500.000 forintból lejön a védőnőnél 
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megtakarított összeg 2.000.000 forint azt harmadoljuk az 600.000 forint, abból már 200.000-at adtunk, 

tehát 400.000 forint. 

Szentes Dezsőné képviselő: Hivatalosan 4.700.000 forintot mutattak ki. Közben átkönyveltek a 

konyhához 1.500.000 forintot. Azt add hozzá a 4.700.000 forinthoz, az iskolához 380.000 forintot 

könyveltek át minőségi bérpótlék címen, mert az óvodában nulla forintra vette a minőségi bérpótlékot, de 

mivel kaptak rátették az iskolára. És így csaknem 2.000.000 forint volt még a másik intézménynél 

pluszban. Így jön ki az óvodára a 6.700.000 forint. És az volt az érdekessége az egésznek, hogy még ezek 

után adjuk ki a konyhát, merthogy az veszteséges. 

Szmorad László alpolgármester: A konyha kiadással kapcsolatban, amikor ott voltunk a közös testületi 

ülésen nem tudom mennyire figyeltetek oda, de össze-vissza beszéltek. 

Szentes Dezső polgármester: Eladásról nem volt szó, felmerült az, hogy hirdessük meg a konyhát, hogy 

milyen ajánlatok érkeznének be, tehát ez csak ilyen felmérés szinten. Most is mondtuk közös testületi 

ülésen, hogyha a konyha nem veszteséges és helyben 8 főnek munkahelyet biztosít akkor érdemes 

megtartani. Ha a konyhát kiadnánk, az Karancsságnak nagyon jó lenne, mert a vállalkozó minden 

rezsiköltséget állna sőt iparűzési adót is fizetne. 

Szmorad László alpolgármester: Az ezt megelőző testületi ülésen mondták, hogy veszteséges a konyha 

utána pedig, hogy milyen olcsón eszünk ott. Ez a két mondat nekem üti egymást.  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: És akkor mi Szalmatercs álláspontja, ki legyen inkább adva vagy 

maradjon így? 

Szentes Dezső: Nincs döntés! 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: De mégis mi az álláspont? Az én álláspontom az, hogy láttunk 

már erre példát az országban, de ha Karancsság önkormányzata valamilyen okból 2-3 hónapra kimarad 

akkor a vállalkozó be fogja zárni a konyhát és nem lesz étkeztetés. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az biztos, hogy nem fogja működtetni. 

Szentes Dezső polgármester: Felnőttek estében az ebéd Karancsságon 600 forint, ez Endrefalván 450 

forint. 

Szmorad László alpolgármester: Mindegy szerintem egy konyha nem lehet veszteséges csak papíron! 

Szentes Dezsőné képviselő: A múltkori testületi ülésen a konyha témát nem akarták megbeszélni, de én is 

azt kértem, hogy mutassák ki a konyha esetében veszteséget papíron, számszakilag. 

Szmorad László alpolgármester: Nemhogy ki kéne adni a konyhát, mivel ott embereket foglalkoztatnak, 

hanem bővíteni kellene és főzni pénzért máshová.  

Szentes Dezsőné képviselő: Nem lehet, azt mondták  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor most ki felel ezért a konyháért a konyhafőnök, vagy az 

önkormányzat? 

Szentes Dezső polgármester: Az iskolaigazgató. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Godó Péter. Akkor mért nem lehet őt elővenni? 

Szmorad László alpolgármester: Milyen alapon? Nem őhozzá megy be a pénz!  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor azt kell elővenni aki a pénzzel bánik. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az a pénzügyes meg az önkormányzat. Sem az óvodának sem az iskolának 

nincs pénz a kezében.  

Szmorad László alpolgármester: Külön gazdasági egységként kellene neki működni eddig is az volt a 

baj, hogy megkapták rá a pénzt és ők osztják el.  

Takács Tamás képviselő: Most ne erről beszéljünk közös testületi ülésre kellett volna eljönni! A közös 

testületi ülések előtt beszéljünk meg egy időpontot, amikor kialakítjuk az álláspontunkat a témában. 

Szentes Dezső polgármester: Május 19-én vízműves értekezlet volt, szennyvíztisztító telep fejlesztésről 

szóló KEOP-os pályázat – amelyről a határozatot a múlt testületi ülésen hoztuk - elindult, minden önerőt 

és pályázattal kapcsolatos költséget az Észak Nógrád Vízmű áll. Május 21-én szombaton Takács Tamás 

és Szentes Dezsőné képviselők hulladékgyűjtő akciót szerveztek. 

Takács Tamás képviselő: Én nem szerveztem, de szívesen csatlakoztam hozzá. 

Szentes Dezső polgármester: A zöldséges bódé lebontásra került a határozat értelmében az 

önkormányzati döntésnek megfelelően 31-ig eladásra, meghirdetésre kerül. Szmorad László és Szentes 

Dezső voltak a felelősek. Kérem a két ülés közötti fontosabb események tudomásulvételét! Köszönöm! 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 
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4. Egyebek 

 

A) Fűnyírás 

Szentes Dezső polgármester: A temetőben „a kutyát bevinni tilos” táblák elhelyezésre kerültek. 

Beszéltük, hogy jó lenne egy díjat elfogadni arra az esetre, ha valaki kéri, hogy nyírjuk le a füvet az 

ingatlanján, mert ő ezt nem tudja megtenni. A jegyzőnő a múltkori testületi ülés alapján hozott egy 

határozat-tervezetet, mely szerint a fűnyírás díjszabása nettó 12 Ft/m2 lenne. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor erre még jön az Áfa! 

Vincze Nikolett körjegyző:15 Ft/m2 áfásan. 

Szentes Dezsőné képviselő: Más beszedni a pénzt és más kifizetni. Ha van egy 500 m2-es területem, 

akkor mindjárt belekerül 6000 Ft + Áfába és azt 2 hetenként vágatni, az sok. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Aki letudja, az levágja magának. Ez a döntés arra kell, hogy aki 

nem tudja levágni és odahívja a munkásokat, azok munkaidőben, önkormányzati gépekkel ne zsebbe 

dolgozzanak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez az ár teljesen önköltségi ár, ez csak a damilt, a benzint fedezi. Ebből nem 

marad semmi plusz az önkormányzatnak. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem sem sok. A gépek használódnak, elromlanak, javíttatni kell 

őket. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Ez a feketevágásnak a megelőzése! 

Szentes Dezsőné képviselő: Hát épp ez az, hogy nem megelőzés lesz, hanem ettől, mivel drága ugyanúgy 

megmarad a „feketevágás”. 

Takács Tamás képviselő: Abban egyet értünk, hogy pénzt kell érte kérni, mert ez tovább így nem 

működhet. Nincs az önkormányzatnak pénze. Úgy döntöttünk, hogy bérpótló juttatásra csak az jogosult, 

és így csak olyan ember jöhet közmunkára, akinek a háza előtt le van vágva a fű. Szerintem ez az ár 

nagyon magas. 5 és 8 forint között kellene megállapítani az árat, plusz Áfa. Először azt kellene megérteni 

az embereknek, hogy fizetni kell érte. 

Szentes Dezsőné képviselő: Igen azért nem szabad rögtön magas árat szabni. 

Szentes Dezső polgármester: Ki lehet jönni 8 forintból is, de ebbe a gépkopás nincs beleszámolva, de 

ebbe a damil, benzin, kopófejek bőségesen benne vannak. Ki lehet hozni 8 forint + áfából.  

Szmorad László alpolgármester: Semmilyen adót nem vetünk ki. Hány fő közmunkásunk van? 

Szentes Dezső polgármester: 5 fő 6 órás, 2 fő 8 órás, 8 fő 4 órás van 

 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag 18.15 órakor megérkezett az ülésre. 

 

Szmorad László alpolgármester: Van tehát 13 fő munkás ebből kiesik a közmunkaprogram szervező és a 

buszsofőr, mert ők fizikai munkát nem végeznek Kardos Attilától szeretnék kérdezni. Attila szerinted ez a 

létszám, amit a polgármester úr felolvasott, rendbe tudja tartani az egész falut? Fűnyírásra, ároktisztításra 

gondolok. 

Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező: Nem. 

Szmorad László alpolgármester: Mert ha nem, ha nincs rá kapacitás, akkor ne vállaljuk, hogy itt is, meg 

ott megcsináltatja az önkormányzat. Ilyen döntést ne hozzunk. Nincs rá kapacitás. 

Takács Tamás képviselő: De most megcsinálták Laci! Levágták mindenki háza előtt is a füvet. Én azt 

szeretném, hogy udvart ne vágjunk, a háza előtti nyírásért pedig mindenki fizessen. 

Szmorad László alpolgármester: Nem értek egyet! Ha valaki segítséget kér tőlünk, mert nincs otthon 

fűkasza, itt vannak az önkormányzatnál a fűkaszák, ne segítsünk? 

Takács Tamás képviselő: Te mondtad, hogy nincs rá kapacitás. 

Szmorad László alpolgármester: Nem én mondtam, én megkérdeztem azt az embert, aki meg van bízva! 

Takács Tamás képviselő: Május 27-ig levágtátok mindenhol a füvet, nem értem, miért mondtad, hogy 

nem tudjátok vállalni. Ráadásul úgy, hogy mondtuk, hogy mérjétek  fel azokat a területeket, amiket lehet 

kézi kaszával vágni. 

Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező: Nincs olyan terület! 

Takács Tamás képviselő: Ne mondd már! 

Szentes Dezső polgármester: Az a baj, hogy mire körbe érnek már kezdhetik is elölről! 
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Illés Péter László külső bizottsági tag: Most mindenhol levágták ennyi idő alatt akkor most, ha csak a 

közterületek lesznek levágva a fennmaradó időben a fennmaradó terület már pénzért lesz vágva. 

Szmorad László alpolgármester: Vannak olyanok, akik nem érnek rá és levágatják inkább a füvet! 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

köztisztaság és a településkép javítása érdekében segíti a településen élő idős, erre 

rászoruló emberek ingatlanjainak fűkaszálását. 

Az önkormányzat önköltségen, nettó 8 Ft/m2 áron - az írásban benyújtott 

kérelemre – saját eszközeivel végzi a kérelemben megjelölt terület fűkaszálását. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Takács Tamás képviselő: Szerintem a Településüzemeltetési Bizottság járja körbe a falut Attilával és 

felmérjük együtt, hogy melyek azok a területek, amiket az önkormányzatnak kell vágnia. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor abban maradjunk, hogy a háza előtt mindenki rendbe teszi és azt 

határozzátok meg, hogy kinek nyújt az önkormányzat segítséget.  

Takács Tamás képviselő: Igen meg kell határozni, hogy kinek nyírjuk a füvet. A pestieknek utólag 

kiszámlázzuk, értesíteni kell a kastély tulajdonosát a kötelezettségeikről. De erről már a múltkori testületi 

ülésen volt szó! Mégsem történt semmi! 

Szmorad László alpolgármester: Nem, mert nincs határozatunk róla. Határozatot kell hozni! Tamás hívjál 

meg minket bizottsági ülésre és ott megbeszéljük, mit lehetne tenni!  

Illés Péter László külső bizottsági tag: A kastélyt kerítse körbe a tulajdonos, mert életveszélyes! 

Vincze Nikolett körjegyző: Lehetne jelezni az építési hatóságnak, és ha kijönnek megnézni és úgy látják, 

hogy romos, rossz állapotban van, lebontathatják! 

Szmorad László alpolgármester: Ki kellene táblázni, hogy magánterület és, hogy veszélyes. 

Takács Tamás képviselő: A településüzemeltetési bizottság akkor júliusban kidolgoz egy 

rendelettervezetet a közterület használatra és a testület elé terjeszti. 

 

B) Tűzoltó Egyesület támogatása 

Szentes Dezső polgármester: Tűzoltóink versenyen voltak május 21-én és az előzőleg megállapított 

50.000 forinton túl javaslok még 50.000 forintot. Erre kellene hoznunk egy határozatot, hogy az eredeti 

összeg módosításra kerül. 

Szmorad László alpolgármester: Azt hallottam, hogy a tűzoltómotor sem jó állapotban van. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: A polónia szivattyú, amivel versenyezni szerettünk volna tavaly 

az árvízkor tönkrement és még nem lett megjavítva. 

Szmorad László alpolgármester: Csak azért kérdezem, mert ha már úgyis módosítunk, akkor lehetne 

nagyobb összeget is adni a tűzoltó egyesületnek, ami fedezi a javíttatást vagy az alkatrészt. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Szerintem ezt most hagyjuk, mert ez még ráér néhány hónapot és 

pályázni szeretnénk rá.  

Szmorad László alpolgármester: Jól van csak kérdeztem. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

49/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesület (képviselője: ifj. Gréczi Zsoldos Miklós) számára a 

2010. évi 50.000 Ft-os támogatást 50.000 Ft-tal megemeli, így az egyesület számára 

100.000 Ft támogatást biztosít.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

C) WC elbontásának ügye 

 

Szentes Dezső polgármester: Mint már említettük az alsó raktár fala a templom udvarában kidőlt, azt 

mondtuk ki kellene javítani. Jelentem a képviselő-testületnek, hogy megtörtént és megkezdtük a 

tűzoltószertárból a nem tűzoltó felszereléseket oda leszállítani. Javaslat volt arra is, hogy a templomnál 

lévő wc-t a templomudvarban bontsuk le, én ezt nem javasolnám. 

Vincze Nikolett körjegyző: Legyen erről határozat? 

Szentes Dezső polgármester: Legyen! Határidő június 30. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

templom melletti wc-t 2011. június 30-ig elbontatja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. június 30. 

 

Szmorad László alpolgármester: A téglákat meg kell pucoltatni és el kell tenni. Beszéltünk építőanyag 

tárolásról, azt se beszéltük meg, hogy hol tároljuk. Ha tudunk bontott építőanyagot szerezni és azzal 

bárkinek, aki rászorul, tudunk segíteni, az jó lenne. Tudjuk e tárolni a pusztán vagy ne foglalkozzunk 

vele? 

Szentes Dezső polgármester: Zárt ülésben már lesz is ilyen kérelem. Az építőanyagot száraz helyen 

kellene tárolni, mert tönkre megy. 

Szmorad László alpolgármester: Ha hosszú távra tervezünk, a Rákóczi úton sok életveszélyes ház van, 

amiben idős asszonyok laknak, és ha lesz kapacitása az önkormányzatnak, vagy lesz szakembere, aki meg 

tudja csinálni, akkor ezek a bontott anyagok még jól jöhetnek. A tégla, ha le van takarva, sokáig eláll. 

Szentes Dezső polgármester: De ezeket a házakat valaki örökli. 

Szmorad László alpolgármester: De ha segítséget kérnek, akkor tudunk segíteni, nyilván nem mi 

mondjuk, hogy csináljuk meg, vagy ha azt mondjuk, hogy segélyt nem tudok adni, de tudok adni téglát 

vagy adok deszkát. Én is tudok adni anyagokat, ha valaki megcsinálja, de nekem nincs időm megcsinálni. 

Most annyi kelleme meghatározni, hogy akarunk-e, tudunk-e tárolni építési anyagokat, mert a wc 

elbontásából is kijön egy csomó kisméretű tégla. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Jó lenne a játszótérre búbos kemencét csinálni vagy akárhová jó. 

Szentes Dezsőné képviselő: Így van. Az önkormányzatnak is jó lenne. 

Szmorad László alpolgármester: Ha lebontja, akkor meg lehet pucoltatni a téglákat szépen lassan. 
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D) Rendezési terv 

Szentes Dezső polgármester: Nógrád megye önkormányzatának elnöke elküldte a megyei rendezési 

tervet cd-n azt meg lehet tekinteni és javaslatot lehet tenni június 30-ig. Benne van a Szalmatercset 

elkerülő út is. 

 

E) Falugyűlés, falunap 

Szentes Dezső polgármester: A falugyűlés időpontját kellene megbeszélni. Jövő hónapban? 

Szmorad László alpolgármester: Kell valami különleges dologgal készülni? 

Szentes Dezső polgármester: Ismertetni kell a tavalyi évet és el kell mondani az idei évi terveket. 

Vincze Nikolett körjegyző: Készül róla jegyzőkönyv. 

Szentes Dezső polgármester: Június 24-e péntek 18 órát javaslom. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az idei 

falugyűlést 2011. június 24-én, pénteken 18 órától tartja a Kultúrház nagytermében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a falugyűlés megszervezésére. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: 2011.június 24 

 

Szentes Dezső polgármester: Szmorad képviselő úr felvetette, hogy szeptember 3-án lenne Pilinyben 

vadásznap és falunap. Mi is akkor szerettük volna tartani a falunapot. 

Takács Tamás képviselő: Nem is tettünk rá félre pénzt! 

Szentes Dezső polgármester: De! 

Szentes Dezsőné képviselő: Azt mondtuk nem lesz akkora nagy. 

Takács Tamás képviselő: Nem. Szerintem nincs ilyen, hogy falunapot rendeszünk. 

Szentes Dezső polgármester: Van. 

Szentes Dezsőné képviselő: Rendezvényekre van elkülönítve pénz. 

Takács Tamás képviselő: Rendezvényekre, de nem falunapra. Pont arról volt szó, hogy nem csinálunk 

falunapot. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Csinálunk, csak nem úgy, mint eddig! 

Szentes Dezső polgármester: Csinálunk akkor falunapot vagy nem? Azért kérdezem, mert meg szoktuk 

rendelni a körhintásokat és a csúszdát a gyerekeknek és ha nekünk nem kell, akkor a pilinyiek foglalják 

le.  

Takács Tamás képviselő: Foglalja le Piliny, mi majd szerzünk olcsóbban! 

Szmorad László alpolgármester: Most a szeptember 3.-át tartani akarjátok? 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Igen mindig akkor volt, azt tartani kellene. 

Szentes Dezső polgármester: Minden évben egy nagy ünnepsége volt évek óta a falunak a templom 

szentelésének évfordulójakor. Az elmúlt 4 évben nagyon színvonalas rendezvényeink voltak, nem is 

értem ti miért húzódtatok el ettől! 

Takács Tamás képviselő: Nem húzódtunk el tőle. Épp azt mondom, hogy falugyűlésen fel kell hozni a 

témát és meglátjuk mennyire van ennek létjogosultsága. Szerintem nincs rá pénz legalábbis annyi, mint 

amennyibe a tavalyi is került. 

Szmorad László alpolgármester: Nekem a vadásznapon biztosan osztanak szerepet, de amiben tudok 

Szalmatercsen is segítek. 

Takács Tamás képviselő: Nem kell nekünk egy megyei vadásznappal versenyezni, tarthatjuk máskor is, 

úgyis oda mennek többen. Nem érdeke ez sem Pilinynek, sem Szalmatercsnek. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem azt mondtuk, hogy akkor lesz, hanem, hogy akkor szokott lenn. 

Takács Tamás képviselő: Az úgyis egy nagyobb rendezvény, mi majd áttesszük az időpontot, ha lesz. 
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Szentes Dezső polgármester: Van-e még valakinek az egyebekhez hozzáfűznivalója, szeretnétek még 

valamiről beszélni? 

 

F) Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Én egyebekben beszámolnék a polgárőrség gyűléséről, mert 

készültem, mert Tamás nem tudta megmondani, hogy ideér-e időben, de ha szeretné ő elmondani, 

megtarthatja a tájékoztatást ő is. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Mondd el, majd kiegészítem. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Megtartottuk az első ülést. Megérkezett a bírósági bejegyzés és 

elfogadták az elnöknek, elnökségi tagoknak a tisztségét. Új tagokat vettünk föl, ami nagyrészt fiatalokból 

áll. Egy-két alapszabályi pontot is módosítottunk. Segítséget kértünk az idősebbektől és tiszteletbeli 

tagoknak nyilvánítottuk őket, főleg azokat, akik már éjszakai őrséget nem vállalnak. Megállapodások 

készülőben vannak a rendőrséggel és a kisebbségi önkormányzattal is. Röviden ennyi lenne, és akkor 

Tamás egészítsd ki, légy szíves! 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Az önkormányzattal a megállapodás meg van, csak ki kell 

nyomtatni. A rendőrséggel folyamatban van. Beszéltem a megyei polgárőr elnökkel, aki ígéretet tett arra, 

hogy ha komolyan szeretnénk csinálni, akkor segít anyagilag is. 300.000 forintot vetettünk fel neki, nem 

tudjuk összejön-e, de ha már a felét kapjuk, akkor is jó. Rendőrséggel jó a kapcsolat, szinte hetente 

szoktak keresni, most is voltam bent, beszéltem velük. Elég kevesen vagyunk, majd küldök ki egy 

körlevelet, hogy a tagdíjat - ami 400 Ft onnantól kezdve, hogy meg lettünk választva - mindenki fizesse 

be, mert azért fenntartási költségek is vannak, én a saját pénzemből fizettem be a pénzt a megyére is, 

hogy továbbra is regisztrálva legyünk  

Szentes Dezső polgármester: Nem kell a saját pénzedből, van támogatás. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Már nincs, de ez rendeződik. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Mi nem is kértünk az önkormányzattól, mert tudjuk, milyen 

helyzetben van. 

Takács Tamás képviselő: Úgy beszéltük meg, hogy úgy adunk támogatást, ha valamit csinálnak és akkor 

adunk hozzájárulást. 

Horváth Tamás külső bizottsági tag: Közben utána jártunk annak, hogy ha Salgótarjánnal kötünk ilyen 

megállapodási szerződést, akkor, ha Tarjánba hívnak minket rendezvényre biztosítani, azt honorálják.  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Néhány szót szeretnék még szólni a tűzoltóságról. Május 21-én 

megyei versenyen képviseltette magát a falu, Nézsán 2 csapattal. Az ifisták 1 és 2 helyezést értek el a 

felnőttek 3 helyezést. 

Szentes Dezső polgármester: Gratulálunk! 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Még egy kérdésem volna, hogy Balassagyarmaton ismeri-e valaki 

a rendőrkapitányt? Mert azt hallottam, hogy mivel bezárták a határőrséget, a felszerelést odaadják a 

polgárőrségeknek. Kellene cd-rádió, lámpák, ruhánk sincs, mellény, esőkabát, ha esetleg lenne laptop, 

nyomtató. Beadom a gépjárműre is az igényt, mondjuk abból idén már úgysem lesz semmi. Minden jó, 

amit ingyen adnak és hasznosítani tudunk. 

Szentes Dezső polgármester: Felhívjuk őket, gyere be jövő héten. 

 

G) Szalmatercsért Baráti Egyesület támogatása 

Takács Tamás képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy a Tőzsér Aladár féle faluház tervezése olyan 

stádiumba van, hogy a tervek készen vannak, megmutattuk több embernek, egyeztettünk a fiatalokkal. Ide 

is ki lettek függesztve a tervek közszemlére a hivatalban. Most úgy áll a dolog, hogy első minősítésben a 

pontok 65%-át garantálják, hogy megnyerjük, nagyon jó pályázatnak fogják tartani. Nagyon nagy 

előnyökkel indulunk, az miatt is, mivel a faluba még nem volt ilyen, a teljes akadálymentesítés is meg fog 

valósulni. A pályázatírók azt javasolják, írjuk alá velük a megbízási szerződést. Ezt a pályázatot be kell 

adni. Július 5-én fogják kiírni a pályázatot, így mi már az első körbe be tudnánk adni a pályázatot, mert 

minden meg van hozzá. Tehát nagyon nagy előnyökkel indulunk. Azt javasolják, hogy a „Szalmatercsért 

Baráti Egyesület” pályázza meg a támogatást, mert még az önkormányzat 65 %, addig a civil szervezet 

100 %-os támogatást élvez. A baráti egyesület átalakítása a jövő héten meg fog történni közhasznú 

szervezetté, amiben köszönöm a jegyzőnő segítségét. Azt javasolta a pályázatíró cég, hogy lépjünk be a 

Nógrád Megyei Falusi Vendéglátók Egyesületébe, erre plusz pontokat garantálnak. 35.000.000 forint a 
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megnyerhető összeg, amihez nem kell önrész. Ha rábólintunk, akkor engedélyeztetni kell a terveket a 

szécsényi építési hatósággal. Ez már gyakorlatilag megtörtént, mert, aki az átalakítást megtervezte, 

leegyeztette a terveket Szécsénnyel. Az megfelel az előírásoknak és a településrendezési tervnek. Tehát 

ez már csak formalitás. A tervezésre 320.000 forintot kellene kifizetni az önkormányzatnak áfa-mentesen, 

mivel a civil szervezet fogja megpályázni, ezért a tervezés összegét vissza tudja igényelni az egyesület. 

Azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy engedélyezzék a 320.000 forint támogatást, és az 

önkormányzat utalja át az egyesület számlájára, hogy ki tudjuk fizetni a tervezőt.  

Szentes Dezső polgármester: Tehát kéne egy határozat, hogy az önkormányzat megelőlegezi a tervezési 

díjat a civil szervezetnek?  

Takács Tamás képviselő: Nem tudom, hogy kellene, ezt a jegyzőnő jobban tudja. 

Vincze Nikolett körjegyző: Visszaigényelhető a tervezési költség, de az átadott pénzeszköz nem jó sem az 

önkormányzatnak, sem a civil szervezetnek. Támogatásként kellene átadni. 

Szentes Dezső polgármester: Szavazzunk akkor! 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011. 

évi költségvetésének terhére 320.000 Ft (azaz háromszázhúszezer forint) támogatást nyújt 

a Szalmatercsért Baráti Egyesület (3163 Szalmatercs, Béke utca 6.) számára. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

Határidő: 2011. június 3. 

 

H) Játszótér 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Az egyebekben szeretném még megemlíteni, hogy a játszótéren 

egy hinta le van szakadva. Azt mindenképpen meg kellene csinálni, vagy le kellene szerelni, mert 

balesetveszélyes. 

 

I) Gyermekek támogatása 

Szentes Dezsőné képviselő: A gyereknapról beszéltünk a múltkor, 20.000-20.000 forintot felajánlottunk. 

Most azon felül szeretném, ha jutalmazni tudnánk azokat a gyerekeket, akik a szemétgyűjtő akcióban 

részt vettek. Karancsságon kapnak a gyerekek a szemétszedésért, ezért kellene nekünk is jutalmazni őket. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Egyszerre jutalmaznánk őket vagy külön-külön? 

Szentes Dezsőné képviselő: Egyszerre Karancsságon az iskolában.  

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor most a karancsságiak megveszik a dolgokat és nekünk be 

kellene szállni a költségekbe, vagy külön veszünk valamit nekik? 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem tudom meg kell beszélni velük. Csak szóltam, hogy ha lehet, akkor ez 

kellene. 

Takács Tamás képviselő: Arra figyeljetek, hogy a mi felajánlásainkat a szalmatercsi polgármester vagy 

valaki a testületből adja át. Megbízunk például téged ezzel. 

Szentes Dezsőné képviselő: Jól van, rendben van! 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

53/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

jutalmazza azokat a szalmatercsi lakhelyű gyermekeket, akik a Te Szedd! – Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért! program keretén belül 2011. május 21-én részt vettek a 

mozgalomban. A képviselő-testület felhatalmazza Szentes Dezsőné képviselőt, hogy a 

jutalmak átadásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: képviselő-testület és Szentes Dezsőné képviselő 

Határidő: értelemszerűen 

 

J) Falugondnoki szolgálat 

Vincze Nikolett körjegyző: A múltkor már rákérdeztetek, hogy működtetheti-e a falugondnoki szolgálatot 

civil szervezet. Utána jártunk és működtetheti, a normatívát ugyanúgy az önkormányzatnak kell 

igényelnie és az összeg is ugyannyi. Ha kiszervezzük, újra kell engedélyeztetni. A működési engedélyt a 

civil szervezetnek kell megkérni. A civil szervezetnek kell alkalmazni a falugondnokot, feladatellátási 

szerződést kell kötnie az önkormányzattal. A MÁK-nál azt mondták, hogy nem sok - talán egy-két - 

településen működik ebben a formában. A 2010. évi normatíva 1.997.000 forint volt A pénzügyi 

előadóval kigyűjtettem, 3.008.000 forint volt a kiadás. A kettő közötti különbséget a civil szervezetnek 

kellene előteremtenie. Mivel az önkormányzat tulajdonában van a kisbusz, a megállapodási szerződésben 

pontosan rögzíteni kell a bérbeadás feltételeit. Az átszervezés plusz pénzt nem fog hozni. Többször 

beszéltünk már róla, hogy lehet-e számlázni, hogy ha a falubusz más feladatot is el tud látni a kötelezőn 

kívül. Kérdés volt, hogy ha a vállalt feladatain túl tud még feladatot vállalni számlázhatunk-e? Nem 

tudtak egyértelműen választ adni, visszahívást ígértek. Hiszen a falugondnoki szolgáltatást a településen 

kell biztosítani, és ha a környező települések bármelyike egy hétvégére bérbe szeretné venni a buszt, az 

nem veszélyezteti a feladatok ellátását. 

Szmorad László alpolgármester: Biztos, hogy így működhet! 

Szentes Dezső polgármester: Egy bajom van vele. Személyszállításnál vannak feltételek, hogy ki 

végezhet ilyet. Általában sárgarendszám kell hozzá. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Nem. A személyszállításnál más feltételek vannak: a biztonsági 

öv, fellépő, KPM-es dolgok, hogy a biztonsági rendszer megfelelő legyen. 

Vincze Nikolett: Ha erre megkapjuk a választ és lehet számláznunk, akkor azon gondolkodjatok el, hogy 

milyen feltételekkel és tarifával készítsük el ezeket a szerződéseket. 

 

K) Támogatás 

Takács Tamás képviselő: Még annyit szeretnék mondani, hogy beszéltünk róla, hogy a temetőnél a 

parkolót fel kellene tölteni kővel. A Szalmatercsért Baráti Egyesület kapcsolatait kihasználva segítőket 

talált ehhez az elképzeléshez. Most kaptunk tőlük kiselejtezett szegélykövet és a temetőbe zúzalékot. Jó a 

kapcsolat az önkormányzattal, így az Egyesület ezt felajánlotta az önkormányzatnak, hiszen együtt 

pályázunk a faluházra is. 

 

L) Közmunka 

Takács Tamás képviselő: A múltkor beszaladtam ide az önkormányzathoz és a közmunkásokkal vívtam. 

A közmunkások munkavégzésével kapcsolatban volt kifogásom. Mindig azt mondtam, hogy az a hibás, 

aki nem tud nekik munkát adni. Jöttek a hírek, hogy nincsenek meg az emberek, nincs levágva fű és én 

egyik reggel feljöttem. 8 órától már dolgozni kellene nekik és 8 óra 20 perckor még a jelenlétit írták alá, 

azt se tudták, aznap mit kellene nekik csinálni, mondjuk akkor a közfoglalkoztatás-szervező nem volt itt. 

A falugondnok szabadságra volt engedve. Szóváltásba keveredtünk az asszonyokkal. Beszéltünk a múlt 

testületi végén egy csomó mindenről, amit meg kellene csinálni, de ezek nem lett határozatban rögzítve.  

A közmunkások sok mindenről nem is tudtak. Miért nem tudták a közmunkások, hogy mit is kell nekik 

csinálni például a kereszteket, feszületeket lefesteni? Megkérdeztem például egy asszonyt, hogy mióta 

dolgozik. Azt mondta, május 1-jétől. Megkérdeztem mit csinált azóta. Azt mondta sepregette a füvet, de 

feszület lefestésről nem is hallott. Úgy határoztunk, hogy közfoglalkoztatás-szervező felméri mennyi fa- 
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és vasfesték kell. Beszéltünk róla, hogy ki kellene szellőztetni a Tőzsér Ali féle házat, mondtuk, hogy a 

vasakat gyűjtsék össze, virágokat kell ültetni. A közfoglalkoztatás-szervező is úgy ment el szabadságra, 

hogy nem írta össze 3 napra, hogy miket kell elvégeztetni a közmunkásokkal. Azért fontos, hogy minden, 

amiről beszélünk határozatban legyen rögzítve és meg kell nevezni határidőt és felelőst, hogy számon 

lehessen kérni. Több mindent kértem a közfoglalkoztatás-szervezőtől is például, hogy mérje fel az 

önkormányzati épületek fogyasztásait 3 évre visszamenőleg számlák alapján. Ezt a mai napig nem 

kaptam meg. Kértem, hogy mérd fel a füves területek nagyságát négyzetméterben és, hogy melyek azok a 

területek, amelyeket lehet kézi kaszával vágni. Pontos kimutatást kértem arról, mennyi benzin fogyott 

eddig a területre, azt lebontva napi szintre. Én utólag a közmunkásoktól elnézést kérek, mert nem 

gondoltam, hogy fordított a helyzet és nem lett nekik a munka kiadva. Zavar engem is, ha 

telefonálgatnak, hogy ez sincs, az sincs megcsinálva.   

Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező: Én felvállalom, valóban nem mondtam nekik a keresztek 

festését, de az előbb kérdeztétek, hogy ez a 10 fő rendbe tudja-e tenni a falut és én erre mondtam, hogy 

nem, mert ha vágjuk a falut, akkor a négy fűkaszás után mennek az asszonyok söpörni és akkor ki fogja 

lefesteni a kereszteket, ki virágosítson, mert összesen 10-en vagyunk. Én reggel itt vagyok ¾ 8-kor, 

megkeverem az üzemanyagot, kiadom a benzint, megmondom, ki, hova menjen. Az asszonyok reggel 

összesöprik a buszmegállót, kitakarítják a kultúrházat és már 9 óra. Mondom, hogy ide ment 2 kaszás, 

oda ment 2 kaszás, 3 asszony megy ide, 3 asszony megy oda, gereblyével seprővel és itt a dél. 

Szmorad László alpolgármester: A fűkaszások után elég 1-1 asszony és akkor marad ember. A 

kultúrházat sem kell minden nap kitakarítani. Nincs is rendezvény a kultúrházban. 

Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező: Nem minden nap takarítják, de könyvtár is van és a fiatalok is 

ott vannak. Meg lehet nézni, hogy a fiatalok milyen rumlit hagynak maguk után. 

Horváth Tamás külső bizottsági tag: Én voltam bent a klubban valamelyik este, nincs nekik sem egy 

szemeteskosár, szemetesvödör és seprő sem. Ki takarítanák ők maguk után, ha lennének eszközök. 

Takács Tamás képviselő: A szervezéssel van a baj, velünk van a baj, most is azt mondom! 

Szmorad László alpolgármester: A fűkaszának pihenni kell, az embernek is pihenni kell, akkor a fűkasza 

nem 10 percet pihen, hanem 25 percet és besegít az asszonynak sepreni.  

Rusznyák János CKÖ elnök: Szerintem, amíg ezeket az embereket piszkálni fogják, addig nem fognak 

dolgozni. Ha szépen beszélnek velük, akkor fognak dolgozni! 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Ez nem hozzáállás, mi nem megszakítani akarjuk az embereket, 

de én is látom, bár nem azért vagyok a kocsmában, hogy a közmunkásokat ellenőrizzem, de látom, hogy 

az a személy, aki az utcában lakik, 25-ször megy haza munkaidőben. Szerintem meg lehet úgy oldani, 

hogy jobban szét kell szedni a csoportokat. 

Szentes Dezső polgármester: Ha ezek az emberek 2 óra hosszát fogják a kezükben a fűkaszát, az is 

megerőltető. Visszatérve a 4 órásokra. Ezek az emberek 1500 forinttal kapnak többet egy hónapban, 

mintha semmit nem csinálnának. Ahhoz, hogy minden feladat, amit a múltkor felsoroltál, el legyen 

végezve, kellene még minimum 5 fő. Nagyon nagy volt a fű a településen és mire végére érnek már 

kezdhetik is elölről. A 2 emberhez 3 asszony kell, amíg ezt a nagy füvet összeszedik, kiszedik. 

Szmorad László alpolgármester: Minden nap kell kaszálni? Én azt mondtam Attilának, hogy nem 

erőltetett tempóban, hanem normális munkatempóban kell, pihenő idővel kell a munkát kiadni és egy 

ember legyen felelős egy utcáért és akkor nincs kire mutogatni. 

Takács Tamás képviselő: Én végigmentem délután a falun autóval valamelyik nap és nem hallottam 

zúgni a fűkaszákat és nem is láttam fűkaszást pedig már 1 óra felé volt, tehát nem ebédidőben. Én nem 

értem, hogy, amit Peti is mondott, hogy le van szakadva a játszótéren a hinta, itt vagyunk ennyien és nem 

tudunk róla. Én most is azt mondom,  hogy velünk van a probléma nem a közmunkásokkal.  

Szentes Dezső polgármester: Nem mondom, van, amikor elengedik magukat a közmunkások. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Nem is várja el tőlük senki, hogy ennyi pénzért egész nap 

dolgozzanak. 

Szmorad László alpolgármester: Én most is azt mondom egy embert kell egy utcába tenni és nem 

csoportosan, mert akkor nem felmérhető és nem ellenőrizhető ki mit, mennyit csinál. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor nincs haladás. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor ne legyen haladás, de nincs egymásra mutogatás és lehet őket 

ellenőrizni. 
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M) Minden gyermek lakjon jól! 

Kardos Attila közfoglalkoztatás szervező: Felmértük az igényeket a Minden gyermek lakjon jól! 

Programfelhívásra, hogy mennyi kisállatra lenne igény. El is küldtem, ez 28 családot érint, 11 család 

jelezte, hogy az önkormányzat segítségét kérné az ólak felújításában, mert erre ígéretet kaptam a 

testülettől. 

N) ÉMOP pályázat 

Szentes Dezső polgármester: A Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken című pályázathoz 

testületi döntés kell a pályázat beadásáról és a saját erő biztosításáról. Amennyiben egyetértetek, kérem, 

szavazzatok. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2011 (V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz sújtotta Szalmatercs 

vonatkozásában című projektről szóló előterjesztés. 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján úgy határozott, hogy 

pályázatot nyújt be az ÉMOP 3.1.2/E-11 pályázati azonosító számú 

„Településrekonstrukció beavatkozások az árvíz sújtotta Szalmatercs 

településen”. 

Az önkormányzat a projekten belül az alábbi célokat kívánja megvalósítani: 

3163 Szalmatercs, Rákóczi út 15-21-ig terjedő útszakasz aszfaltozása, 

3163 Szalmatercs, Rákóczi út 385, 386. helyrajzi számú árokmeder burkolása, 

3163 Szalmatercs, Rákóczi út 376/1., 343 helyrajzi számú út aszfaltozása, 

3163 Szalmatercs, Béke úti áteresz teljes felújítása. 

A projekt teljes költségvetése bruttó 12.982.000 Ft, az igényelt támogatás összege 

bruttó 12.332.900 Ft. A képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a 

projekt megvalósításához bruttó 649.100 Ft összegű saját erőt biztosít, valamint a 

teljes összeget beépíti költségvetési rendeletébe és azt elkülönítetten kezeli. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elkészített pályázatot 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

O) Fogorvosi ellátás 

Szentes Dezső polgármester: dr. Brumár Mihály fogorvos megkeresett engem, hogy a szécsényfelfalui 

rendelőjét megszünteti. Szeretné, ha ennek megfelelően az önkormányzatok és a közte kötött szerződés 

módosításra kerülne. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2011.(V.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy dr. 

Brumár Mihály fogszakorvos a Karancsság, Ságújfalu, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, 

Endrefalva, Piliny Községek Önkormányzataival kötött, 1996. december 15-én kelt 

megbízási szerződét módosítani kívánja azzal, hogy a Szécsényfelfaluban működtetett 

fogorvosi rendelő működését a fogszakorvos határozatlan időre felfüggeszti. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elkészített megbízási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 20.15 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

  

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

   Szmorad László    Takács Tamás 

        jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 


