
 

 

 

 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 

Ülés ideje: 2011. szeptember 8. (csütörtök) 17.00 óra 



J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottságának bizottsági ülésén, 2011. szeptember 8-án 17.00 órakor, az 

Önkormányzat hivatalában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Takács Tamás  Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság elnöke 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tagja 

Szentes Dezsőné: Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tagja, 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke 

Szentes Dezső  polgármester, meghívott 

Horváth Tamás Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tagja 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tagja 

Gácsi Mihályné volt képviselő, meghívott 

Csecsődi Sándor volt képviselő, meghívott 

Lovász Ferencné volt képviselő, meghívott 

Vincze Nikolett körjegyző 

Rusznyák János CKÖ elnök (17.44 óráig) 

Varga Sándor  CKÖ képviselő (17.49 óráig) 

 

Takács Tamás bizottsági elnök a bizottság ülését 17 órakor megnyitja, üdvözli a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 2 fővel határozatképes. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vincze Nikolett körjegyzőt, majd javasolja a napirendi pontok 

elfogadását. 

 
Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat előző ciklusából áthúzódó beruházásairól 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

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

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat előző ciklusából áthúzódó beruházásairól 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: Az előző képviselő-testület által megkezdett beruházásokról szeretnék 

beszélni, nem is tájékoztató ez, hanem inkább egy beszélgetés, mert sok téves információnk van. El 

szeretnénk kerülni, hogy hallomásból tudjanak az emberek bizonyos dolgokról. Két áthúzódó beruházás 

van településünkön, az IKSZT és a játszótér. Az előző célra a pályázatot a Tudás-központ Egyesület adta 

be még 2009-ben. Ha jól emlékszem, februárban egy bizottsági ülésre meghívtuk Tóth Andrást, az 

egyesület elnökét. Akkor volt egy beszélgetés a tervekről. András azt mondta, hogy sok kötelezettség van. 

Akkor a tetőteret próbáltuk elhagyni, mert annyi pénzünk nincs. Megbeszéltük akkor az áttervezést. Ha 

jól tudom azok a tervek egy ÉMOP pályázati kiírásra készültek. Kérdésem lenne a polgármester úrhoz, 

hogy a tervek ki vannak-e már fizetve. Kérem a polgármester urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket. 

Szentes Dezső polgármester: Én is köszöntök mindenkit. Először is le szeretném szögezni, hogy 

nincsenek áthúzódó beruházásai az önkormányzatnak. Az IKSZT-t egy civil szervezet nyerte el. Az a 

pályázat egy kétfordulós pályázat volt, amelynek első körében az IKSZT címet lehetett elnyerni, míg 

második körben lehetett pályázni a beruházásra. A mostani tervek a megbeszélések szerint átdolgozás 



alatt vannak. Az engedélyek sajnos lejártak. Ha erről a pályázatról akarunk beszélgetni, az lett volna a 

legjobb, ha meghívjuk Tóth Andrást is. 

 

Szentes Dezső polgármester ezt követően felolvassa a jegyzőkönyvből Tóth András által elmondottakat. 

 

Gácsi Mihályné volt képviselő, meghívott: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én a beruházással 

kapcsolatban mind a három képviselővel és a polgármesterrel is beszéltem. Mindenki mást mondott. Tóth 

Andrással nem beszéltem, őt nem is ismerem. Kész van a terv. Én azt hallottam, hogy van egy szervezet, 

amely előfinanszírozná, de valaki betart. Tudtom szerint itt volt Tóth úr is megbeszélni a dolgokat, 

úgyhogy nem tudom, miért áll az ügy, de szeretném megtudni. Itt ragadnám meg az alkalmat és 

szeretném mindenkinek megköszönni, aki eljött vasárnap a templom búcsújára. Sajnálom, hogy a többiek 

nem jöttek el, talán külön meghívóra vártak. 

Szentes Dezső polgármester: A terveket át kellett dolgozni, mert lejárt a jogerős építési engedélyük. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Ki lettek fizetve a régi tervek? 

Szentes Dezső polgármester: Nincsenek. 

Gácsi Mihályné volt képviselő, meghívott: Én a terveket nem is láttam, Tóth Andrást sem ismerem. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Voltam egy olyan falugyűlésen, ahol elhangzott, hogy a kultúrban ebben 

a formában utoljára ülünk itt, mert fel lesz újítva. A kultúrház pályázata az ÉMOP-ra lett beadva először 

ezekkel a tervekkel. 

Gácsi Mihályné volt képviselő, meghívott: Én a ravatalozó tervét sem láttam annakidején, de nem tudom, 

hogy lehetett úgy megcsinálni, a nyakunkba csöpög a víz. 

Varga Sándor CKÖ képviselő: Marika néni, maga volt az alpolgármester. 

Szentes Dezső polgármester: Sajnálom, hogy az alpolgármester asszony nem emlékszik dolgokra, de 

térjünk vissza a kultúrházra. Sok embernek össze kell fogni, hogy ez a beruházás megvalósulhasson 

településünkön. Erre van szükség, de nagyon nem szólhatunk bele, mert a pályázatot egy civil szervezet 

nyerte, övék a felelősség. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Az a probléma, hogy miénk az épület, de más csinálja a felújítást. Nem 

tudjuk, hogy a lakosság igényei, amiket mi szeretnénk, bele kerülnek-e. 

Szentes Dezső polgármester: Abba akarunk beleszólni, amihez nincs is közünk? 

Takács Tamás bizottsági elnök: A probléma, hogy egy ember tervezetett, de 500-an lakunk itt. 

Szentes Dezső polgármester: De miről beszélünk még? Megint nézzük meg a terveket? Aki meg szeretné 

nézni a terveket, annak megadom a tervező számát és meg lehet nála tekinteni. 

Takács Tamás bizottsági elnök: De nem kell ennyiszer terveztetni, egyszer kell jól csinálni. A probléma, 

hogy nem lettek megkérdezve az emberek. Szeretnénk látni minden tervet. 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tag: Igen, szeretnénk 

látni még egyszer a terveket, hogy amiket megbeszéltünk, azok belekerültek-e. 

Horváth Tamás Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tag: De most van hozzá 

közünk? 

Szentes Dezső polgármester: Nincs, nem mi nyertük a pályázatot. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Falugyűlésen elhangzott, hogy van. Egyszer azt mondod, hogy van, 

egyszer pedig azt, hogy nincs. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Te teszed tönkre a falut Tamás. Jobb lenne, ha lemondanál. A kőről sincs 

számla. Megmondtam, orrba foglak verni egyszer. 

 

A polgármester rendre utasította a CKÖ elnököt, aki 17.44 órakor távozott az ülésről. 

 

Lovász Ferencné volt képviselő, meghívott: Térjünk vissza a pályázatra. 

Szentes Dezső polgármester: Mivel sajnos nem nyertünk rá elég pénzt, más pályázatokból is próbálunk rá 

pénzt szerezni. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Az nem jó, mert kettős finanszírozás lesz. 

Szentes Dezsőné Településgazdasági és Népjóléti Bizottsági tag, Településfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottsági elnök: Sajnos az elnyert pénz nem teljes egészében az építési munkálatokra van, abban a 

működési kiadásokra és az eszközvásárlásra fordított összeg is benne van. 

 



Varga Sándor CKÖ képviselő 17.49 órakor távozott az ülésről. 

 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tag: Az új rajzokat 

láthatjuk? 

Szentes Dezső polgármester: Elküldetem. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Kötni kellene Tóth Andrással egy szerződést, amelyben benne lenne, 

hogy mikor kezdi el, meddig fejezi be és mivel kell hozzájárulnunk. 

 

A polgármester ismerteti a támogatási határozatot. 

 

Szentes Dezsőné Településgazdasági és Népjóléti Bizottsági tag, Településfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottsági elnök: Tóth András is megtehetné, hogy nem szólhatnánk bele. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, látni fogjátok a terveket. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Beszéljünk még a játszóteres pályázatról is. 

Szentes Dezső polgármester: 2011.06.14-én jött a támogatási határozat 5.742.770 Ft nettó összeget 

nyertünk. Két cégtől kértünk ajánlatot. 

 

A polgármester ismerteti a terveket. 

 

Szentes Dezső polgármester: Testületi ülésen kell majd megbeszélnünk, hogy mikor kezdjük meg a 

beruházást. 9 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani. Egy évben két kifizetési kérelmet lehet 

benyújtani. Szakaszolni kellene a beruházást ezeknek megfelelően. 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: A kőről, amit a Szalmatercsért Baráti Egyesület kapott és átadott az 

önkormányzatnak, hozni fogok egy papírt. Az építőanyagokat az Egyesület kapta és mivel az 

önkormányzat anyagilag támogatta az Egyesületet, úgy gondoltuk, hogy ennyit mi is megtehetünk, hogy 

cserébe természetbeni felajánlásokkal támogatjuk az önkormányzatot. A követ a temetőbe szeretnénk 

majd szétszóratni. Ha nincs más, az ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 18.21 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Takács Tamás 

bizottsági elnök 


