
12/2011. 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. augusztus 4-én megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 



 2 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én 17.00 órakor, 

az Önkormányzat Hivatalában (Szalmatercs, Kossuth út 48.) 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 

 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező 

 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

Miklós képviselőt és Szentes Dezsőné képviselőt. Javasolja a meghívóban szereplő napirend 

megváltoztatását az alábbiak szerint. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

3. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése a fűkaszálásra vonatkozó határozat 

visszavonására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

6. Az V. Tercsi Napok rendezvény szervezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

7. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2011. I. félévi 

tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

8. Egyebek 

 

 

9. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirend-módosítást és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Akkor én át is adnám Hegedűsnének a szót, hogy miért is kell az 

önkormányzat rendeletét módosítani. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Módosítani szükséges a közösen fenntartott intézmény esetén a 

forráshiány ránk eső részével a költségvetést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Vincze Nikolett körjegyző: Határozatot kell hozni arról is, hogy beadjuk az ÖNHIKI-s pályázatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2011 (VIII.04.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi támogatására 

vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. 

2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. Szalmatercs Község Önkormányzatának lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő alatti, 

és az Endrefalva székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 

650 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 13.731. ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 
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Szentes Dezső polgármester: Mivel a likvidhitelünk július 29.-én járt le újat kellett kötnünk. Ezek a 

hitelek éves futamidejűek, de mivel a közhasznú munkások munkaideje lecsökkent, csökkent a személyi 

kiadásunk is, így most havonta kevesebb, 1.800.000 forint bérhitelt kapunk csak az eddigi 2.500.000 

forint helyett. A mértéke az előző évi személyi kiadásoktól függ. Ez a 700.000 forint nekünk most nagyon 

hiányzik. Úgyhogy most kell egy másik hitelt is felvennünk, kb. 1.000.000 forintos folyószámlahitelre 

lenne szükségünk. Ennek az eljárása sokkal bonyolultabb. Ingatlant kell nekik felajánlani és 1 hónapnál 

nem régebbi értékbecsléssel kell igazolni annak az ingatlannak az értékét. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És miért nem elég nekünk az az 1.800.000 forint? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Nem elég. 

Vincze Nikolett körjegyző: Bérekre, segélyekre, kifizetésekre. 

Szentes Dezső polgármester: A 2.500.000 forint elég volt. 

Szmorad László alpolgármester: A kultúrotthont ne tegyük fel fedezetnek, ha fel akarjuk újítani. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A fejlesztési hitelnél a 7.000.000 Ft-nál a kultúrotthon a zálog. 

Szentes Dezső polgármester: Az nem számít. A tulajdonjog nem változik. 

Szmorad László alpolgármester: Nem vagyok benne olyan biztos, hogy bármit csinálhatsz vele, amíg 

jelzálog alatt van. 

Szentes Dezsőné képviselő: Eladni nem lehet. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az éves bér 12-ed részét veszi alapnak a bérhitel. 

Vincze Nikolett körjegyző: A 2.500.000 forint bérhitel helyett 1.800.000 forintot kaptunk, a többi 

700.000 forint a hiány. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: És most miért nem akarja megadni a 2.500.000 forintot a bank? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az éves bér 12-ed részét veszi alapul a bank és maximum ezt az 

összeget utalja ki nekünk hitelként havonta. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tavaly nagyobb bérrel számoltunk a közfoglalkoztatás miatt, most ez az 

összeg kevesebb és arányosan az 1/12-ed része is kevesebb. 

Szmorad László alpolgármester: Legyen a fedezet az önkormányzat melletti ingatlan. 

Szentes Dezső polgármester: Jó rendben. 1.000.000 forintot szeretnénk felvenni. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Ennek bonyolultabb az igénylése sokkal, mint a másiknak. Egy 

éves lenne ez is. Itt minősíteni fognak minket, hogy milyen adósok vagyunk, de maximum 1.000.000 

forintot szeretnénk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Más pénzintézetnél is ennyit adtak volna csak? 

Szentes Dezső polgármester: El kell gondolkodni azon, hogy meg kell keresni a takarékszövetkezetet, 

hogy milyen kondíciókkal tudnának hitelt nyújtani vagy akár mennyi lenne a pénzkezelés. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: Az OTP-nél vagyunk, ugye? 

Szentes Dezső polgármester: Kérünk ajánlatokat más bankoktól, megbeszéljük a részleteket, és ha jobb 

kondíciókat ajánlanak, akkor január 1-től bankot váltunk. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az is nagy munka lesz és nem olcsó. A nagy hitelünk is az OTP-

nél van. Ennek az átvitelét is biztosan jól megterheli az OTP. 

Szentes Dezső polgármester:  Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz 

arra, hogy folyószámlahitelt veszünk fel maximum 1.000.000 forint értékben. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: Jelzálognak melyik házat tesszük fel? 

Szmorad László alpolgármester: A Margit néni házát. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben, aki egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2011 (VIII.04.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű folyószámlahitelt igényel. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és annak járulékainak megfizetésére, 

valamint vállalja, hogy azokat a hitel futamideje alatti költségvetéseibe betervezi és 

jóváhagyja. 

 

A hitel fedezetére a 3163 Szalmatercs, Kossuth út 46/A számú (hrsz.: 245.), az 

önkormányzat 1/1 tulajdonában álló ingatlanját ajánlja fel biztosítékként, amely 

forgalomképes és az önkormányzat törzsvagyonát nem képezi. Az ingatlan (épület, 

földterület) nyilvántartás szerinti bruttó értéke 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint. 

 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére, a kölcsönszerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 

 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 17.45 órakor távozott az ülésről. 

 

 

2. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiosztottam ezt az előterjesztést. A lényege, hogy lehetőséget kell adni az 

embereknek, hogy véleményezhessék a rendelet-tervezeteket. Úgy gondoltam, hogy a 

rendelettervezeteket ki kellene függeszteni a hirdetőtáblán és lenne egy láda, ahová bele lehetne dobni a 

véleményeket. Körbe kérdeztem a környező településeket, hogy ott hogyan oldották meg. A közerkölcsöt 

sértő és névtelen véleményeket nem vennénk figyelembe. Ebben kérném a segítségét a képviselő-

testületnek és várom az ötleteket, hogy hogyan lehetne a lakossággal minél szélesebb körben 

megismertetni a rendelet-tervezeteket. Például megküldeni a civil szervezeteknek az őket érintő 

témákban.  

Szmorad László alpolgármester: Ebből lehetnek gondok! Megtámadhatják a rendeleteket. 

Vincze Nikolett körjegyző: Csak véleményezési joguk van. Csak a tervezetet véleményezhetik, a már 

elfogadottat nem. 

Szentes Dezső polgármester: Figyelembe vehetitek a rendeletek és határozatok elfogadásakor a 

véleményeket, de nem kötelező. 

Vincze Nikolett körjegyző: Továbbá javaslom, hogy az SZMSZ-be kerüljön bele az alpolgármester 

fogadóideje is, ugyanis jelenleg a rendelet nem tartalmazza a társadalmi megbízatású alpolgármester 

fogadóóráját, holott az alpolgármester munkarendjét a képviselő-testület határozza meg. Ki kell jelölni az 

alpolgármesternek egy fogadónapot, amikor itt lesz a hivatalban, és ezt az SZMSZ-ben rögzíteni kell. 

Szmorad László alpolgármester: Nem olyan nagy település ez, meg tud találni, aki akar. 

Vincze Nikolett körjegyző: A képviselő-testület határozza meg. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a csütörtököt, akkor vannak többnyire az ülések is, így legyen 

csütörtökön 16-17 óra között. Mi a véleményetek? 

Szmorad László alpolgármester: Rendben. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Tegnap kaptunk egy levelet a Szociális- és Gyámhivataltól, hogy az 

önkormányzatoknak május 31-ig egy átfogó értékelést kell csinálniuk a településen a gyermekvédelmi 

törvénynek megfelelően. Az átfogó értékelésnek a kritériumait jogszabály írja elő. Benne kell lennie 

például, hogy hányan részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, hányan adtak be kérelmet, mennyit 

utasítottunk vissza, napközbeni ellátást hogyan biztosítjuk, a civil szervezetek száma, tevékenysége, 

hogyan alakul a településen. Tehát egy ilyen átfogó elemzést kell készíteni és ezt a testületeknek május 

31-ig meg kell tárgyalni és el kell fogadni. Ezt be kell nyújtani 30 napon belül a Gyámhivatalba, amely 

véleményezi, észrevételt tesz rá és az önkormányzatnak 60 napja van reagálni. Az átfogó értékelést 

elkészítettem, kigyűjtöttük az adatokat, a családgondozók is segítettek. Ezek a 2010-es adatok, ha 

elfogadjátok, akkor augusztus 31-ig be is tudom küldeni, mert ez a végső határidő. Kicsúsztunk a 

határidőből, de legalább elkészült. 

Szmorad László alpolgármester: Rendben. 

  

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2011.(VIII.04.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó értékelést 

Szalmatercs Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, körjegyző 
 

4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Július 25-én az Önkéntes Tűzoltócsapat tagjai két napos országos 

versenyen vettek részt Gyöngyösön. A polgárőrségi eszközökre rákérdeztem a balassagyarmati 

rendőrkapitányságon, ott azt mondták, ők csak az épületet őrzik, aki tud benne segíteni az a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányság, de nem olyan sok használható anyag van már ott. 

Szmorad László alpolgármester: Én is kérdeztem, de azt mondták, hogy már elkéstünk, már szétadták 

az összes eszközt. 

Szentes Dezső polgármester: De én is megkérdezem még Tarjánban. 

Szmorad László alpolgármester: De mire van szükségük? 

Szentes Dezső polgármester: Elemlámpákra gondoltunk, távcsőre! 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A megyei parancsnokkal beszéltem rádió ügyben, már felvette a 

kapcsolatot a polgárőr elnökkel.  

Szentes Dezső polgármester: Folytatom. Az önkormányzatnál belső ellenőrzés van, a helyi bevételeket, 

az adókat vizsgálják. Kértem árajánlatot a látásvizsgálóra, a magasságmérőre, csecsemőmérlegre több 

helyről is. Kb. 71.500 forint áfásan. 

Takács Tamás képviselő: Tételenként mennyi lenne? 

Szentes Dezső polgármester: Digitális csecsemőmérleg bruttó 16.500 forint, falra szerelhető 

magasságmérő bruttó 5500 forint, látásvizsgáló tábla bruttó 49.500 forint. Ezek az árak tartalmazzák a 

szállítási költséget és az áfát. Ez az árajánlat Balassagyarmatról van, de kértem Salgótarjánból is, az még 

nem érkezett meg. 
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Szmorad László alpolgármester: A kettő nem drága, de szerintem látásvizsgálóból valami olcsóbbat 

kellene szerezni. A védőnő csak előzetes vizsgálatot csinál, úgyis be kell küldenie a rendelőbe, ha úgy 

látja, hogy szükséges. 

Takács Tamás képviselő: Ez nem sima számos tábla, ezen színek vannak és alakok, mert a gyerekek 

nem ismerik a számokat. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor szerintem vegyük meg, nem lesz máshol sem olcsóbb. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nincsen pénzünk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Várjunk még vele, nézzünk még szét. 

Szentes Dezső polgármester: Jó. Kérjünk akkor még árajánlatot több helyről. Tegnap a 

hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó hatástanulmány megrendelésre került. A szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer megvalósítása során 100.000 fővel számolnak. A szécsényi szennyvíztelep 

kapcsán is van egy megállapodás, de zárt ülés keretén belül fogjuk tárgyalni, mert üzleti titkok is vannak 

benne. Ennyi lenne a két ülés közötti fontosabb eseményekről, kérem a képviselő-testületet, vegyék 

tudomásul a tájékoztatót. 

 

 

5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése a fűkaszálásra vonatkozó határozat 

visszavonására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A CKÖ kezdeményezésére aláírásgyűjtés kezdődött a fűkaszálással 

kapcsolatos önkormányzati határozat visszavonására.  

 

Szentes Dezső polgármester ismerteti a CKÖ levelét. 

 

Szentes Dezső polgármester: 156 fő írta alá. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezt a beadott 

kérelmet vitassuk meg. 

Szmorad László alpolgármester: Én erről rögtön elmondom a véleményemet. A falugyűlésen is 

elmondtam, hogy ez egy költségcsökkentő dolog, de ott sem értették meg. Azzal én is egyet értek, hogy a 

falu képe így csúnyább. Nem értek egyet azzal, hogy egy döntést, amit hoztunk visszavonjuk, de mivel 

nem értik meg, hogy ezzel spórolni akartunk, szerintem el kell fogadni, amit akarnak. Én a múltkor 

rákérdeztem a közfoglalkoztatás-szervezőre és azt mondta, hogy a jelenlegi létszámmal nem tudják a 

folyamatos kaszálást biztosítani, akkor, ha visszavonjuk ezt a határozatot, ki fogja a füvet levágni? Ez a 

kérdésem. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nem arról van szó, hogy nem tudnák megcsinálni, eddig is megcsinálták. 

Szmorad László alpolgármester: Megkérdeztük, te is itt voltál. Ezt mondta. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Úgy döntötök, ahogy akartok, de ez a falu nem így nézett ki. Sok az idős 

egyedülálló, most azért, hogy 50.000 forinttal többe kerül, nem kellene ezt csinálni. 

Szmorad László alpolgármester: Nem 50.000 forintról van szó, hanem 400.000-500.000 forintról. 

Majdnem 1.000.000 forintba került tavaly a fűkaszálás. 

Takács Tamás képviselő: Én annyit mondanék, hogy az anyagi oldalát már megbeszéltük, hogy nincs rá 

pénzünk és nem is tudjuk elvégezni, mert kapacitásunk sincs rá. Abból indult ki az egész, azért hoztuk ezt 

a határozatot is, hogy költségeket csökkentsünk. Mi, a képviselők voltunk az elsők, akik lemondtak a 

tiszteletdíjukról, összevesztünk a külsős tagokkal, hogy fizessék be ők is a hátralékukat. Mi azt 

szeretnénk, hogy igenis mindenki 3 méterrel járuljon hozzá a falu működéséhez, tehát lásson tovább 3 

méterrel, mint a saját ingatlana. Mi nem mondtuk, hogy fizessenek nekünk, mi azt mondtuk, vágják le a 

házuk előtti területet, ha nem tudja levágni, kaszáltassa le. Én is levágom a szomszédomnak is, ha vágom, 

nem is kell mondania. Rendkívüli a helyzet és mindenkinek hozzá kell járulnia. Nem a telekhatárig kell 

nézni az ingatlanomat. Ezt várjuk el a segélyezettektől is a lakókörnyezet rendben tartásakor. Mindenkitől 

ez az elvárás. Mindenkinek megértem a véleményét, az aláíróknak is, de nekünk sokkal szélesebb az 

elképzelésünk, hogy ebben a faluban mit szeretnénk 4 év alatt megvalósítani. 

Rusznyák János CKÖ elnök: De ettől a falu nem lesz szebb. 
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Takács Tamás képviselő: Mi azt mondtuk, hogy játszótér lesz 4 év alatt és a ravatalozóhoz járda, 

viacolor lesz. Ezeket sem tudjuk miből megvalósítani. Nem fogjuk a falut eladósítani, mert szigorú 

szabályok vannak és még börtönbe is zárhatnak minket, vagy 4 év múlva nem fognak megválasztani. 

Otthon van a legtöbb ember, ideje van rá, még sarlóval is levághatja. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Egyetértek a képviselő társammal. 

Takács Tamás képviselő: Lehet megoldásokat keresni az idős, szegény, egyedül élő emberek segítésére, 

de aki megteheti, és van hozzátartozója, az vágja le, vagy vágassa le a háza előtti területet. 

Szentes Dezső polgármester: Én is beszélgettem emberekkel, sokaknak rosszul esett. 

Takács Tamás képviselő: Hozzá kell szokni, régen sem volt vágva a fű, de az emberek 

elkényelmesedtek mióta az önkormányzat vágja a füvet. Szemléletet kell váltani, meg kell érteni, hogyha 

nincs pénz, akkor nincs pénz. Többen vannak itthon, mint ezek előtt. 

Szmorad László alpolgármester: A kisebbségi önkormányzat vezetőjének tovább kell látnia. Nem csak 

azt kell nézni, hogy szebb volt a falu. Ezt mindenki tudja, de nekünk érzelmektől mentes döntést kell 

hozni. Te is tudod, hogy nincs pénz, látod is. 

Takács Tamás képviselő: Az emberek gondolkodásának kell megváltoznia. Az embereket tájékoztatni 

kell, hogy miért vannak ezek a döntések. 

Szentes Dezső polgármester: Sokszor az emberek nem is akarják megérteni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Hagyjuk úgy, ahogy van. 

Szmorad László alpolgármester: Fentebb is hoznak olyan törvényeket, jogszabályokat, amelyeket 

lehetetlen betartani vagy betartatni. Az embereknek meg van a véleménye. Erről a döntésről is. Lehet, 

hogy ha én nem ülnék itt, nekem is meg lenne. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Nincs is rendben a falu, 4 év alatt sem tudjátok rendbe tenni. Azt a követ, 

amelyet a képviselő r hozott ki, bele lehet tenni az alapba, elhozhatod. Rosszabb, mint volt. 

Takács Tamás képviselő: Megmondtam, hogy kell csinálni. Ki kell szedni az agyagot, bele kell tenni 

alulra a nagykövet, felülre meg kell aprókő. Elmondtam, nekem azóta senki nem szólt, hogy nem jó. 

Szentes Dezső polgármester: Akartunk arra az útra pályázni, de sajnos nem lehetett. Ki van akkor az 

mellett, hogy ne változtassunk a határozaton? 

Szentes Dezsőné képviselő: Hallgassatok meg engem is. Én nem vagyok annak a híve, hogy ha valamit 

eldöntünk, azt utána visszavonjuk. Egyszer, úgy kell ezt megcsinálni, hogy jó legyen. Másodszor, ha 

vannak olyan tapasztalatok, amit át kell venni, akkor azt át kell gondolni. Engem ez a száz valahány 

aláírás megdöbbentett, tehát el kell gondolkodni rajta és változtatni kell. Én a visszavonást 

semmiféleképpen nem javaslom, inkább változtassunk rajta. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És milyen változtatásokat javasolsz? 

Szentes Dezsőné képviselő: Tudod jól, hogy az összeggel volt problémám. 

Szentes Dezső polgármester: Én is azt javaslom, hogy beszélgessünk el ezekkel az emberekkel, és ha 

van használható ötletük, ami nekünk is jó, akkor azt építsük bele a határozatba. Erre tehát térjünk vissza 

még. 

 

6. Az V. Tercsi Napok rendezvény szervezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Többen mondták, hogy legyen rendezvény augusztus 20-án. Én mondtam, 

hogy nincsen pénzünk. Szeretném megkérdezni, hogy legyenek-e Tercsi napok! Megcsináljuk vagy nem? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem, én nem javaslom! 

Szmorad László képviselő: Én a szeptember 3-át nem javaslom. Két szomszédos falu ne csináljon 

rendezvényt. Pilinyben Vadásznap lesz 3-án.  

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem a 3.-ával van a baj, hanem azzal, hogy megbeszéltük, hogy nem 

lesz falunap, nem is különítettünk el rá pénzt. 

Szentes Dezső polgármester: Közösségi rendezvényekre van a költségvetésben pénz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: 70.000 forintot nem tudunk kifizetni, akkor miről beszélünk. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ennek a falunak semmilyen rendezvénye nincs. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: 8.300.000 forint a hiány, itt van! 

Rusznyák János CKÖ elnök: Ez fog mutatkozni 3 év múlva, meg 5 év múlva is. 4 év múlva lehet, hogy 

16 millió lesz. 
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Takács Tamás képviselő: Az elnök úr, azt akarják maguk, hogy le legyen nyírva a fű, de nem baj, hogy 

szegények vagyunk, meg még legyen falunap is és vegyünk fel rá hitelt.  

Szmorad László alpolgármester: Akkor gondoljuk át, mi lehet a megoldás, hogy legyen is meg nem is. 

Ne kerüljön sokba. 

Takács Tamás képviselő: Nem dáridóval kell itt ünnepelni, hanem fejlesztéssel. Vegyünk viacolort ezen 

a pénzen és a közmunkások szeptemberig lerakják a járdát a Petőfi útig. Ez kijön 350.000 forintból. 

Csináljunk korlátot. Költsük el ezt a pénzt fejlesztésre. 

Szmorad László alpolgármester: Ezt diktálja a józan ész, de a falusi emberek időközönként elvárnak 

bizonyos dolgokat. Én azt mondtam, hogy volt a tavalyi költségvetésben 1.000.000. forint körüli összeg... 

Takács Tamás képviselő: 1.600.000 forint volt. 

Szmorad László alpolgármester: Nyilvánvaló, hogy ezt nem tudjuk produkálni. De lehetne esetleg 

főzőverseny például, ami nem kerülne sokba, és az ott megfőzött ételeket el lehetne fogyasztani egy 

vacsora keretében. Húst tudunk intézni jó áron, jó kapcsolataink vannak. 100 kg húsból az egész falut jól 

lehetne lakatni és nem kerül 100.000 forintba sem, mert több fajta hús van, nem csak comb. 

Szentes Dezső polgármester: Én nagyon sajnálom, hogy a két képviselő társam, így vélekedik erről a 

napról. Tudjuk, hogy milyen apropója van ennek az ünnepnek, hogy a török idő után lett a falunak 

temploma. Erre az alkalomra lett szervezve a Tercsi napok, hogy erre megemlékezzünk. A munka mellett 

az emberek megérdemelnek egy kis kikapcsolódást is. Az embereket illik, nem kötelező, de illik az 

embereket megvendégelni, mert azok tesznek annyit a községért, hogy megérdemlik. 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: A füvet sem vágják le, azt a 10 m2-t. 

Takács Tamás képviselő: Én azt mondtam, hogy fejlesztéssel ünnepeljünk, ha elkészül a járdaszakasz, 

utána is lehet gulyással ünnepelni. Kérdezzétek meg azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nekik 

nem kell hús meg virsli, nekik csináljanak járdát, hát nem lehet végig menni. Azt mondtam, ki kell kérni 

az emberek véleményét falugyűlésen, meg sem lett említve a téma. 

Szentes Dezső polgármester: Az ünneplés nem munkából áll, ha én megvendégelek valakit, nem 

dolgozni hívom. 

Takács Tamás képviselő: Nem aznap kell dolgozni, arra a napra kell dolgozni. Van itt annyi közmunkás, 

hogy szeptemberig elkészül a járda. Ha főzöl, rendezvényt szervezel, azzal is dolgozol. Én azt mondom, 

azt a pénzt ne dáridóra költsük, hanem fejlesztésre. 

Szentes Dezső polgármester: Mi nektek a dáridó? 

Takács Tamás képviselő: Én arra gondolok, hogy eddig 1.600.000 forint volt kimutatva a falunapra. Ez 

nekem dáridó. 

Szentes Dezsőné képviselő: 1.600.000 soha nem volt a falunapra. 

Takács Tamás képviselő: Akkor vegyétek elő a költségvetést. 

Szentes Dezső polgármester: 600.000 forintba került a körhinta, a hangosítás és a tűzijáték. 

Takács Tamás képviselő: 600.000 Ft meg el volt számolva reprezentációra. 

Szentes Dezső polgármester: Nem volt reprezentáció, ebéd volt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: 1.000.000 forinton felül volt. 

Szentes Dezsőné képviselő: 1.000.000 forint körüli volt, de 1.600.000 nem. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az is nagyon sok ebben a gazdasági helyzetben. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem is mondta senki, hogy költsünk megint rá ennyi pénzt. Lehet ezt 

szerényebben is. 

Takács Tamás képviselő: Szerintem költsük ezt a pénzt fejlesztésre. 

Szmorad László alpolgármester: Tőlünk elvárnak valamit, tehát valamit csinálnunk kell, de szerintem 

ne 3-án. 

Szentes Dezső polgármester: Szavazzunk arról, hogy legyen e szeptember 3-án az V. Tercsi napok vagy 

nem? Takács képviselő úr? 

Takács Tamás képviselő: Szerintem legyen falunap és ünnepeljük fejlesztéssel. 

Szentes Dezső polgármester: Azt kérdeztem legyen-e V. Tercsi napok? Rendezvény, ne fejlesztés. 

Szmorad László alpolgármester: Az a kérdés, hogy szeptember 3-án legyen-e rendezvény? 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem! 

Szmorad László alpolgármester: De! Dezső ezt kérdezte. 

Szentes Dezső polgármester: Legyen, vagy ne legyen V. Tercsi napok szeptember 3-án szombaton, mert 

ha nem lesz, akkor nincs miről beszélgetni. 
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Takács Tamás képviselő: Nem jól van feltéve a kérdés. 

Szmorad László alpolgármester: Nekem sem jól van feltéve a kérdés, mert ha azt kérdezed, hogy 

legyen-e falunap azt mondom, hogy igen, de szeptember 3-án ne legyen. 

Szentes Dezső polgármester: Szeptember 3-án megrendezzük-e az V. Tercsi napot? 

Szmorad László alpolgármester: Így nekem nem jó! 

Szentes Dezső polgármester: Takács képviselő úr? 

Takács Tamás képviselő: Nem! 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem! 

Szmorad László alpolgármester: Ha így teszed fel a kérdést, nem! 

Szentes Dezsőné képviselő: Szeptember 3.-án én sem. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Polgármester úr, te? 

Szentes Dezső polgármester: Én igen! 

Takács Tamás képviselő: Akkor én szeretném megkérdezni, hogy ezt a pénzt, ami a rendezvényekre lett 

elkülönítve, fel szeretnénk-e használni fejlesztésekre szeptember 3-áig? Kérdezem a képviselőket. 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti le. Amennyiben te 

szeptember 3-án társadalmi munkát akarsz szervezni, plakátoljuk ki.  

Takács Tamás képviselő: Én nem ezt mondtam. Én azt a kérdést tettem fel, hogy azt a pénzt, amit a 

rendezvényekre szántunk el szeretné e költeni a képviselő-testület fejlesztésre szeptember 3-áig. 

Szentes Dezső polgármester: Lépjünk túl ezen. Későbbiekbe tárgyaljuk, addig mindenki gondolkodjon 

el, milyen fejlesztésekre lehetne elkölteni. Kérek majd javaslatokat. 

Takács Tamás képviselő: Ne lépjünk túl ezen, mert elhangzott egy javaslat, ezt szeretném feltenni 

szavazásra. 

Szmorad László alpolgármester: Amit rendezvényekre tettünk félre, azt rendezvényre kell elkölteni. 

Szentes Dezső polgármester: Azért mondom, hogy gondolkozzunk rajta és a következő testületi ülésen 

döntünk, hogy a rendezvényekre szánt pénzt átcsoportosítsuk-e fejlesztésre és abból mit csináljunk. 

Szmorad László alpolgármester: Ha át akarjuk csoportosítani. 

Szentes Dezső polgármester: Ott van még a mikulás és az idősek napja is, ezekre a pénzt félre kell tenni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A mikulás is kb. 200.000 forint.  

Szentes Dezsőné képviselő: Nincs annyi! 

Szmorad László alpolgármester: Ezért mondtam, hogy rendezzünk főzőversenyt, megúsztuk volna 100-

150 ezer forintból. 

Szentes Dezső polgármester: Ha falunapot nem is tartunk, lehetne csinálni szeptember végén egy tercsi 

bográcsozást. 

Szmorad László alpolgármester: Én ezt mondtam. Nem tartom helyesnek, hogy szomszéd települések 

egyszerre rendezzenek rendezvényt.  

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Itt van polgármester úr, tavaly 345.000 forintba került az idősek 

napja. 112.000 forintba a mikulás rendezvény, az több mint 400.000 forint. 

Szmorad László alpolgármester: Szolidabban is lehet csinálni mindent. 

Szentes Dezsőné képviselő: De akkor ki kell azt mondani, hogy ti csak azt akarjátok. De akkor megint 

ott a gond, hogy támogatjátok a gyerekeket és az időseket és a közbülső korosztállyal mi lesz? 

Szmorad László alpolgármester: Mindenki támogatva van, mondd meg, hogy ki nincs támogatva! 

Gréczi- Zsoldos Miklós képviselő: Nincs pénzünk! 

Szentes Dezső polgármester: Térjünk rá a következő napirendre. 

 

7. Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2011. I. félévi 

tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának I. féléves beszámolója 

következik. Ezt Svecz István, a munkaszervezet vezetője írja és minden község polgármestere ezt kapja 

meg. Várom a véleményeket. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom! 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Szerintem is fogadjuk el. 
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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 

74/2011.(VIII.04.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2011. évi I. félévi tevékenységről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

8. Egyebek 

 

Szentes Dezső polgármester: 2011. augusztus 1-től szakmunkások lettek felvéve az önkormányzathoz, 

összesen 5 fő. Ezek között van festő, lakatos, felszolgáló. A karancssági általános iskola kért tőlünk 3 főt 

a nyári karbantartáshoz. A festő, a segédje és még 2 ember felmenne oda segíteni. A lakatosunk korlátot 

fog csinálni és Endrefalvának kellene besegíteni a temetőkapu elkészítésében. Egy fő pedig a 

könyvtárban az e-magyarország adatszolgáltatásait csinálná. Ha van még ötletetek, hogy mit kellene 

csinálni, akkor azt várom. 

Takács Tamás képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy mielőtt a lakatos lemenne Endrefalvára, szét 

kellene szedni a bódét, mert valószínűleg akkor az már nem kell senkinek és le kellene adni. 

Szentes Dezső polgármester: Nem kell leadni, mert az az anyag pont jó lenne korlátnak. 

Takács Tamás képviselő: Hová kell a korlát? 

Szentes Dezső polgármester: Hát ide a bódé helyére az alapot körbe keríteni. 

Takács Tamás képviselő: Azt szét kell bontani azt az alapot inkább! 

Szentes Dezső polgármester: Azt, hogy szedjük szét? Majd zárt ülésen megbeszéljük. 

Takács Tamás képviselő: Csináltassunk a temetőbe kupatárolót, a locsolóknak. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem a fa, ami most van, természetesebb. 

Szentes Dezsőné képviselő: A fémet ellopják. 

Takács Tamás képviselő: A buszmegállóból is ellopták a korlátot. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, hogy mondod! 

Takács Tamás képviselő: Szerintem adjuk le az anyagot és a gyerekeknek meg tudnánk venni belőle a 

magasságmérőt és a mérleget. 

Szentes Dezső polgármester: Adjuk le 60.000 forintért és vegyünk anyagot, ha kell, mikor egy vas 6000 

forint? 

Takács Tamás képviselő: Vegyük ki belőle a zártszelvényt, az alumíniumot pedig adjuk le. 

Szentes Dezső polgármester: Adjuk le? Jó! A bódé alapjával mi lesz? 

Szentes Dezsőné képviselő: Életveszélyes? 

Szmorad László alpolgármester: Vagy tegyünk rá valamit, vagy szedjük szét. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Szerintem szedjük szét, mert az balesetveszélyes. 

Takács Tamás képviselő: Szedjük szét! Abban is ott a sok vas, szedjük szét és adjuk le. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor szedjük szét? Arra gondoltam, hogy a szakmunkásokkal ezeket az 

irodákat egy kicsit rendbe kellene rakni, a kerítést le kell festeni. 

Szmorad László alpolgármester: Mennyi festő van? 

Szentes Dezső polgármester: Egy! Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező szeretne nektek mondani 

valamit! 

Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező: Nézegettem pályázatokat a neten és találtam egyet, az a 

címe, hogy nyúlunk a munkáért. Ezt odaadnám, meg lehet nézni.  

Szmorad László alpolgármester: Vázold fel! 



 12 

Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező: Az a lényege, hogy adnak a családoknak 4 anyanyulat, 1 

baknyulat 3 hónapra, ingyen élelmet és nevelhetik saját célra. Annyi a lényege, hogy kell egy ember, aki 

felügyeli, megfigyeli ezt az egész folyamatot. Én arra gondoltam, hogy ezt a bizottságoknak meg lehetne 

csinálni, mert ez egy hosszú folyamat és az én foglalkoztatásom szeptember 30-án lejár. Van is rá igény, 

mert én már körbekérdeztem az embereket. 

Takács Tamás képviselő: Ezt a kisebbségi önkormányzat miért nem tudja felvállalni? 

Szmorad László alpolgármester: Fel tudja vállalni, miért ne tudná felvállalni? 

Takács Tamás képviselő: Akkor simán beleférne utána is. 

Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező: Értem! 

Szmorad László alpolgármester: De ezt mindenképpen igényelni kellene, mert ez jó! 

Kardos Attila közfoglalkozatás-szervező: Augusztus 20-a a beadási határidő! 

Takács Tamás képviselő: Szerintem addig meg tudjátok csinálni. 

Szmorad László alpolgármester: Tele van a falu fűvel, lehet gyűjteni! 

Szentes Dezsőné képviselő: Tudatosítani kell az emberekben, hogy télire gyűjtsenek füvet! 

Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező: A „Minden gyermek lakjon jól” alapítvány kapcsán 

kiosztásra kerültek a kisállatok, 25 család kapott.  

Szentes Dezsőné képviselő: És azok az állatok, amiket eddig kiosztottatok még megvannak? Nevelik 

őket? 

Karos Attila közfoglalkoztatás-szervező: Igen is, meg nem is. Nagyrészt megvannak. 

Szentes Dezső polgármester: Mindenki megkapta a Hírmondó első számát, amit a jegyzőnőnk 

szerkesztett. Van még valakinek javaslata ezzel kapcsolatban? 

Szentes Dezsőné képviselő: Igen nekem még lenne javaslatom ezzel kapcsolatban! 

Szmorad László alpolgármester: Előbb kellett volna! Oda volt írva, hogy akinek észrevétele van, 

jelezzen vissza. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nekem a szürke részhez lenne hozzáfűzni valóm. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az észrevételek, amiket küldtetek, szürkével lettek bedolgozva, azért 

hagytam így, hogy lássátok, mi lett változtatva. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nekem ezekhez lenne javaslatom. A tiszteletdíjas rész 2 részre van osztva. 

Egyrészt a közösségi célokhoz, másrészt az első részhez. Szerintem egy kicsit átláthatóbbá kellene tenni, 

hogy ne két részletben legyen, meg egy picikét egyértelműbben megfogalmazni. 

Takács Tamás képviselő: Ezt én is szerettem volna mondani, hogy ezeket vonjuk össze. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem akkor szerkeszd át és küldd el a jegyzőnőnek! 

Szentes Dezsőné képviselő: Jó. 

Takács Tamás képviselő: A wc-bontást is ki kellene belőle venni, mert annak nem az volt a lényege, 

hogy visszavontuk a határozatot. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem is vegyük ki, mert az a wc nem az önkormányzat tulajdona, 

hanem az egyházé. 

Vincze Nikolett körjegyző: Szerintem fogalmazzuk át, de mindenképpen tegyük bele, mert a 

falugyűlésen is volt róla szó és az embereket érdekelni fogja, hogy le lesz-e bontva vagy nem. 

Szentes Dezső polgármester: Fogalmazd át és küldd el a jegyzőnőnek. 

Szentes Dezsőné képviselő: Jó, kell egy-két módosítás benne és szerintem egyszerűsíteni kell az 

adatokat, mert ez az egyszerű emberek számára értehetetlen lesz. Ne közöljük benne annyi számot, csak a 

végeredményt, például a költségvetésnél. 

Gréczi-Zsoldos Miklós: Szerintem így érthető, nem lehet félreérteni. 

Szentes Dezső polgármester: Jó akkor maradjunk annyiban, hogy Anikó átfogalmazza és szétküldjük 

mindenkinek. 

Takács Tamás képviselő: Köszönjük meg a jegyzőnőnek, hogy elkészült a Hírmondó. 

Szentes Dezső polgármester: A kultúrral kapcsolatos tervmódosításokat kiküldtem nektek, mondjunk 

már rá valamit, hogy mehet-e, hogy megkaphassuk már rá az építési engedélyt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós: Véleményezzük, de az a baj, hogy itt a nagyteremmel semmi sem lesz csinálva. 

Szentes Dezső polgármester: A nagytermet nem lehet PVC-sen hagyni, sem a színpadot. 

Takács Tamás képviselő: Most lesz tetőtér vagy nem lesz? 

Szentes Dezső polgármester: Nem lesz felső tetőtér beépítés. 

Szmorad László alpolgármester: Födém lesz csinálva? 
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Szentes Dezső polgármester: Arra most nincs pénz. 

Takács Tamás képviselő: De magastető lesz? 

Szentes Dezső polgármester: Lesz, csak nem lesz beépítve! 

Takács Tamás képviselő: Ezt Nógrádmegyerben úgy oldották meg, hogy egy eltolható falat, harmonika 

ajtót tettek be a nagyterembe. Terveztem még ajtókat is, ezt a terven megnézhetitek, itt hagyom nektek. 

Szmorad László alpolgármester: A nagyterem fölött a födémet meg kell csinálni. 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 19.30 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

  Gréczi-Zsoldos Miklós        Szentes Dezsőné 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


