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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 24-én 20.00 órakor, a 

Művelődési Házban (Szalmatercs, Kossuth út 54.) megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 Rusznyák János CKÖ elnök 

 

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

határozatképes. Az ülést 20
00

-órakor az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-

Zsoldos Miklós képviselőt és Szmorad László alpolgármestert. Javasolja a meghívóban szereplő 

napirendeket elfogadásra. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Falugyűlés értékelése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Pályázati tájékoztatók 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. Munkabérhitel felvétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Falugyűlés értékelése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester javasolta, hogy a falugyűlésen is megfogalmazódott nagyobb tájékoztatási 

igény érdekében kerüljön kiadásra egy önkormányzati tájékoztató, melyben a lakosságot érintő 

legfontosabb döntésekről, változásokról tájékoztatja a testület időközönként a lakosokat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakosság 

szélesebb körű tájékoztatása érdekében az önkormányzat időközönként megjelentet egy 

önkormányzati tájékoztatót a legfontosabb önkormányzati döntésekről, történésekről, 

jogszabályváltozásokról. 

       

Határidő: 2011.08.01. 

Felelős: Szentes Dezsőné képviselő, Vincze Nikolett körjegyző 
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Takács Tamás képviselő javasolta, hogy a templom melletti tér kialakítására kerüljön pályázat 

benyújtásra és addig - figyelembe véve lakossági észrevételeket - módosította a testület a mellékhelyiség 

szétbontására hozott határozatot azzal, hogy az elbontás abban az esetben történik meg, ha a tervezett 

Szent Imre tér pályázat sikeres lesz. Tehát a mellékhelyiség szétbontását ideiglenesen felfüggeszti. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

50/2011. (V.26.) számú határozatának végrehajtását felfüggeszti. A mellékhelyiség abban az 

esetben kerül elbontásra, amennyiben sikeres pályázat esetén sor kerülhet a templom melletti 

Szent Imre tér kialakítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

2. Pályázati tájékoztatók 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztésére pályázatot lehetne benyújtani. Ehhez egy Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulást hoznak létre az önkormányzatok, melynek a település is tagja lehetne. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című, KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati 

azonosítószámú projektről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy részt kíván venni a 

helyi önkormányzatokról társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény rendelkezései alapján létrehozni kívánt Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás megalakításában. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulás megalakításával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és az Együttműködési megállapodást a képviselő-

testület nevében aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester tájékoztatta a képviselőket, Takács Tamás egyesületi elnök kéréséről, majd 

átadta a szót az egyesületi elnöknek. 

Takács Tamás képviselő, a Szalmatercsért Baráti Egyesület elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy az 

egyesület pályázatot tudna benyújtani a megbeszélteknek megfelelően az önkormányzati tulajdonú épület 

turisztikai célú átalakítására. Az egyesületnek a pályázathoz szükséges egy testületi határozat a 

szándékról és az ingatlan biztosításáról. 
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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 

67/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

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

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szalmatercsért Baráti Egyesület támogatási 

kérelmet nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 44/2011. (V.26.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

„falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi 

szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, 

szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület)”, amely a támogatási kérelem pozitív 

elbírálása esetén az önkormányzat tulajdonában álló, 3163 Szalmatercs, Rákóczi út 

17. szám (helyrajziszám: 388.) alatt található ingatlanon valósul meg. 

A képviselő-testület támogatja a Szalmatercsért Baráti Egyesület által benyújtani 

kívánt támogatási kérelmet, ennek érdekében hozzájárul, hogy sikeres támogatási 

kérelem esetén a tulajdonában álló ingatlant az egyesület a bemutatott terveknek 

megfelelően átalakítsa, illetve az egyesület jogosult az ingatlant térítésmentesen az 

üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni. 

Az ingatlan használatba adása a támogatási határozat kézhezvételét követő 30 

napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik. A használat időtartama az 

átadás időpontjától az üzemeltetési kötelezettség végéig tart. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

Takács Tamás képviselő tájékoztatta a testületet, hogy november 1-től újabb pályázati lehetőség lesz, 

amelyre elő kellene készíteni egy megbízási szerződést a pályázatíró céggel, hogy megvalósulhasson a 

templom körüli dísztér. Javasolta, hogy a Településüzemeltetési Bizottság készítse elő a megállapodást. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

templom melletti tér kialakítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázat 

előkészítésével a képviselő-testület a Településüzemeltetési és Településrendészeti 

Bizottságot bízza meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság elnöke 

 

Szentes Dezső polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a településrekonstrukciós pályázathoz kiadott 

határozat nem jó, mert a fejlesztési célok változtak. Kéri az új határozat elfogadását, hogy a hiánypótlást 

teljesíteni tudjuk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



 5 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2011 (VI.24.) 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 384. helyrajzi számú útszakasz aszfaltozása, 

3163 Szalmatercs, Rákóczi út 435/6. helyrajzi számú út aszfaltozása, árokmeder burkolása, 

3163 Szalmatercs, Béke út 317. helyrajzi számú úthoz tartozó átereszek 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 a pályázat beadásával, 

befogadásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

 

3. Munkabérhitel felvétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a munkabérhitel kérelmünket meg kell újítani. 

Ehhez szintén testületi döntés kell. A hitel összege változni fog, mivel a keretösszeget az előző évi személyi 

juttatások alapján számolják ki. Várhatóan 1.800.000 Ft-ot fogunk tudni igényelni. 

  

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2011 (VI.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 

finanszírozása céljából 2011. évben havonta maximum 1.800.000 Ft, azaz egymillió-

nyolcszázezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján 

havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott 

személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a 

folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel felvételével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 
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További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 21.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

   Szmorad László    Gréczi-Zsoldos Miklós 

        jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


