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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én 17.00 

órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.) megtartott rendes 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 (17.15 óráig) 

 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó (17.20 óráig) 

 Kardos Attila közfoglalkoztatás-szervező 

 Horváth Tamás külső bizottsági tag 

 Illés Péter László külső bizottsági tag (17.35 órától) 

 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László 

alpolgármestert és Takács Tamás képviselőt. Javasolja a meghívóban szereplő napirend megváltoztatását 

az alábbiak szerint. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. 

féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Egyebek 

 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  

Előterjesztő: Szentes Dezső 

 

Szentes Dezső polgármester: Beszerzésre került a digitális csecsemőmérleg, a magasságmérő és a 

látásvizsgáló tábla a védőnő kérésére, az orvosi rendelőbe már fel is szerelték az eszközöket, a számla 

végösszege 72.000 forint. ÖNHIKI-s pályázatot nyújtottunk be, melyet a MÁK-hoz 2011. szeptember 12-

én leadtunk. Szeptember 1-től október 31-ig, két hónapig 11 főt foglalkoztatunk, ebből 9 fő nő. 

Augusztus 27-én megrendezésre került a Ságújfalu-Karancsság-Szalmatercs Öregfiúk Labdarúgó 

Mérkőzés Ságújfaluban. Ilyenkor, mint mindig, az önkormányzat 20 ezer forintot átad a rendező község 

részére, ezúttal Ságújfalunak adtunk át 20.000 Ft-ot a rendezvény lebonyolítására. Sajnálom, hogy a 
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képviselők nem vettek részt. Szeptember 4-én a templomszentelés 5. évfordulója alkalmából ünnepi 

szentmisét tartottak. Szeptember 7-én a játszótérrel kapcsolatosan megkeresett egy cég. Erről az egyebek 

napirendi pont keretén belül majd többet mondunk, a beruházás megkezdéséről a jegyzőnő majd 

tájékoztatja a testületet. Falugondnoki ellenőrzés volt a hivatalnál most megjött a jegyzőkönyv is, 

semmilyen hiányosságot nem találtak. A teljes vizsgálat csak akkor lesz lezárva, ha évvégén a beszámolót 

záradékolják és megállapítják, hogy a falugondnoki állami normatíva megfelelően lett felhasználva. 

Tájékoztatlak továbbá titeket, hogy a belső ellenőrzési vizsgálatról, amit mi kértünk még nem érkezett 

meg a jegyzőkönyv. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 

 

2. Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. 

féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Láthatjátok a körjegyzőség költségvetését, amelyet a bizottság már 

megtárgyalt. Mi nem tartozunk a gesztorönkormányzat felé. Volt egy 600.000 forintos 

munkabértartozásunk, de a mai napon, amikor megnyílt a folyószámlahitel, átutaltuk az összeget. 

Felkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatukat. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság megtárgyalta az 

Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének I. féléves költségvetését és azt 

elfogadásra javasolja. 

Szentes Dezső polgármester: Egyéb hozzászólás, kérdés javaslat? Nincs? Akkor szavazzunk! 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 

az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi 

első féléves költségvetési beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az anyagot megkaptátok, a bizottság már tárgyalta a beszámolót, 

megkérem Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

álláspontját. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság már megtárgyalta az I. 

féléves költségvetési beszámolót és úgy ítéltük meg, hogy valóban jó lett az első féléves költségvetésünk. 

Egy-két dolgot meg kérdeztünk a kolléganőtől, hogy az egyes szakfeladatokba mi tartozik bele és 

megtárgyalás után elfogadásra javasoljuk. 

Szmorad László alpolgármester: Én is átnéztem, jól meg van csinálva, de hiány azért mutatkozik több 

mint, amire számítottunk.  

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Arra gondolsz, hogy először 10,5 millió hiányt határoztunk meg 

és most módosítottuk 15 millió forintra a forráshiányt? Hát igen, mert beépítettük a közösen működtetett 

intézmény hiányát, de ez még háromnegyed évkor módosulni fog. A kiadások és bevételek is módosulni 

fognak még, akkor már pontosabban látjuk a gazdálkodásunk során, hogy mit kell növelnünk és 
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csökkentenünk. Háromnegyedévkor is lesz majd egy módosítási javaslat. Az ÖNHIKI-t 13 millió 731 

ezer forintra adtuk be. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

Takács Tamás képviselő: Én szeretném megköszönni a dolgozók munkáját, mert erre még nem volt 

lehetőség. Jól sikerült a költségvetés, a továbbiakban is ezen az úton kell haladnunk. Még nagyobb 

odafigyeléssel kell majd lebonyolítanunk a dolgokat, mert most jönnek majd a beruházások, ez komoly 

feladat lesz. Sokszor kell kötetlenül is beszélgetnünk, hogy előbbre haladjunk. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük szépen mindenki nevében. Azon vagyunk, hogy meg tudjuk 

csinálni a feladatokat. Elérhetetlen célokat nem tűzünk ki magunk elé és ezután sem fogunk, de amit meg 

kell csinálni, ami kötelező, azt meg kell. 

Takács Tamás képviselő: A kintlévőségek behajtására jövő évtől valamit ki kell találni, mert az nagyon 

sokat segítene.  

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Minden félévben kimennek az értesítések, aki elfelejtette és 1-2 

hónappal el van maradva, az befizeti, de aki nem akarja befizetni, az ezek után sem fogja. Fizetéskor 

mindig hajtjuk, hogy legalább egy keveset fizessenek, de van olyan, aki akkor sem akar fizetni. 

Takács Tamás képviselő: Nem is tudom mi lesz, ha esetleg a segélyt is megszüntetik, mint ahogy szó 

volt róla,még ezt a keveset sem tudjuk majd behajtani. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Erről még nem volt szó. El vagy te tévedve. 

Takács Tamás képviselő: Nekünk is rosszabb lesz, a falunak is. 

Rusznyák János CKÖ elnök: Itt, aki nem kellene a képviselő-testületbe, az te vagy egyedül! Ezzel 

elmondtam mindent. 

Szentes Dezső polgármester: Csendet kérek, ne személyeskedjünk! Eddig is rossz volt mindenkinek, 

ezután hátha jobb lesz! 

Rusznyák János CKÖ elnök: Te jól keresel! Én elmentem inkább! 

 

Rusznyák János CKÖ elnök távozott az ülésről 17.15 órakor. 

 

Szentes Dezső polgármester: További kérdés hozzászólás a témával kapcsolatban? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Kérdezzetek nyugodtan, ha valami nem világos. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem mindenre választ kaptunk. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor szavazzunk! 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Szalmatercs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. (A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 17.20 órakor távozott az ülésről. 

 

4. Egyebek 

 

A) Körzeti ügyintézői megállapodás módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiosztottam egy társulási megállapodást. A társulásban részt vevő 7 

önkormányzatnak egy közös dolgozója van egy megállapodás alapján. A dolgozó bérét a települések a 

megállapodásban foglaltak szerint utólag negyedévenként fizetik Endrefalva felé. A kintlévőségeket 

Endrefalva Község Önkormányzata előlegezte meg eddig, de ezt tovább nem tudja megtenni. Ezért vált 
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szükségessé a megállapodás módosítása, amely annyiban különbözik az előzőtől, hogy havonta kellene a 

megállapodásban résztvevő önkormányzatoknak utalni a rájuk eső munkabért, ezt eddig negyedévente 

kellett. A másik, hogy amennyiben az önkormányzatok időben nem teljesítik az átutalást, úgy az 

endrefalvai önkormányzat inkasszót nyújthat be. 

Szentes Dezső polgármester: Volt egy társulási ülés ezzel kapcsolatban már, mert láttuk, hogy összesen 

több mint 4 millió forinttal tartoznak Endrefalvának a társulásban lévő egyes önkormányzatok 

Vincze Nikolett körjegyző: A megállapodás módosításához képviselő-testületi döntés kell, Endrefalva és 

Szécsényfelfalu már megszavazta. 

Szmorad László alpolgármester: Valami határidőt tegyetek bele, hogy a fizetési határidő mennyi 

legyen, 30 nap, vagy 15 nap. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt a jogszabály megmondja, hogy teljesítést követően mennyi lehet 

maximum a fizetési határidő, ami a számlán szerepelhet. 

Szmorad László alpolgármester: Azért kell ez, mert mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem 

tudjuk fizetni egyből. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem fogadjuk el így. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta a körzeti ügyintéző alkalmazására létrejött 

társulási megállapodás módosítását. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

B) Pedagógiai Program módosítása 

Vincze Nikolett körjegyző: Az Iskolaigazgató Úr jutatott el hozzám egy előterjesztést ma délután a 

Pedagógiai Program módosításáról. Nem lett tárgyalva a közös testületi ülésen, de külön-külön is 

tárgyalhatják a testületek.  

Takács Tamás képviselő: Anikó mit szólsz hozzá?  

Szentes Dezsőné képviselő: Én is részt vettem a készítésben és egyetértek vele, az IPR-es pályázathoz 

van szükség erre a módosításra, de tulajdonképpen ezt már eddig is csináltuk, csak nem volt írásba 

foglalva. Nekünk számon kell tartanunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és a hátrányos 

helyzetűeket, mert a két kategória nem ugyanaz. Fel kell őket mérni ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk őket. 

Szentes Dezső polgármester: A témával kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, 

akkor szavazzunk! 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. István 

Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását és azt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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C) Játszóteres pályázat 

Vincze Nikolett körjegyző: A játszóteres pályázatnál júniusban kaptuk a támogatási határozatot. Az 

eljárás ugyanúgy működik, a művelődési házas pályázat, azaz az IKSZT esetén. Kifizetési kérelmeket 

kell benyújtani. A mostani jogszabályoknak megfelelően jelenleg kifizetési kérelem beadására van 

lehetőség december 31-ig. Kifizetett számlákkal kell kifizetési kérelmet benyújtani. A beruházást úgy 

lehet szakaszolni, nettó 5.747.000 forintos beruházásról beszélhetünk, hogy évente 2 kifizetési kérelmet 

lehet benyújtani. Ha most elkezdjük a munkákat, az idén még benyújthatunk az elvégzett munkák, 

számlák alapján egy kifizetési kérelmet. Jövőre februárban és még egy alkalommal tudunk kérelmet 

benyújtani, így akkor lenne összesen három szakasz.  Ha úgy döntünk, hogy idén nem kezdjük el a 

munkát, akkor a támogatási határozat kézhezvételét követő kilenc hónapon belül kötelező beadni az első 

kifizetési kérelmet, tehát márciusban, de akkor jövőre már csak ez a két lehetőségünk lesz, tehát két 

részletben tudjuk az összeget lehívni. 

Szmorad László alpolgármester: Ez már egy elnyert összeg? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. Az OTP nem kér az előfinanszírozáshoz jelzálogot, nekik elég a 

határozat, a Takarékszövetkezet szintén így ad előfinanszírozásra hitelt. 

Szentes Dezsőné képviselő: A játékokat végül is meg lehetne venni télen is. 

Szmorad László alpolgármester: Most a játszótérről vannak tervek? 

Szentes Dezső polgármester: Vannak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Be kellett nyújtani a pályázathoz. 

Szentes Dezső polgármester: Több cég is szóba került, várjuk meg a játékokra az árajánlatokat, ha mind 

meglesz, összeülünk és döntünk. 

Szmorad László alpolgármester: Mutassál már a játszótérről egy tervet, milyen játékokról van szó? 

Szentes Dezsőné képviselő: Mi már ezt ismerjük. Nem jöttél bizottsági ülésre. 

Szmorad László alpolgármester: Bizottsági ülésen kell megtudni azt, hogy 6. hóban elnyertünk 

valamit? 

Szentes Dezső polgármester: Falugyűlésen is volt róla szó. Ez a pályázat már 3 éve lett beadva. 

Szmorad László alpolgármester: Itt az a probléma, hogy a gyorsan átadott munkákkal mindig baj van. 

A szakmunkák egyik önkormányzati beruházásnál sincsenek jól elvégezve, el lettek sietve. 

Referenciamunkákat kell kérni, meg egyebeket. Szétesik minden. Ti most tárgyaltok mindenkivel, de meg 

nem kérdeznétek olyat, aki az építőiparban jártas. 

Takács Tamás képviselő: Ezt eleve be kellett a pályázatba építeni, hogy milyen játékok és milyen 

anyagból fognak készülni, mi a pályázatot nagyjából megismertük, ezért hívtuk össze a bizottsági ülést. 

Szmorad László alpolgármester: Fából van vagy műanyagból? 

Szentes Dezső polgármester: Fából. 

Takács Tamás képviselő: Úgy kell csinálni, hogy aki hozza a játékokat, az végezze a kivitelezést is és, 

hogy jövő gyereknapra készüljön el a játszótér. Ne hozzuk se magunkat, se a kivitelezőt olyan helyzetbe, 

hogy elkezdünk valamit és ott áll a pénz benne. Szerintem február környékén kezdjük el, mert ha 

elkezdődik az építkezés, meg kell nyitni az építési naplót. Minél később kezdjük meg és minél rövidebb 

idő alatt fejezzük be. 

 

Illés Péter László külső bizottsági tag 17.35 órakor megérkezett. 

 

Szmorad László alpolgármester: Az a baj, hogy nem kérdeztek meg semmit, tárgyaltok cégekkel és 

meg sem kérdeztek például engem, aki már több játszóteret is csinált. Nem is tudtam arról, hgy 

megnyertük a pályázatot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez a két cég keresett meg minket, nem mi őket. 

Illés Péter László külső bizottsági tag: Nekem a polgármester úr annyit mondott, amikor 

megkérdeztem, hogy a tervező hölgyön keresztül adott be két cég árajánlatot. 

Szmorad László alpolgármester: A jegyzőkönyvbe, amit kiküldtetek nem ez van. Az van, hogy két 

cégtől kértünk árajánlatot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, két cégtől kellett árajánlatot kérni a pályázathoz is 2009-ben, amikor 

be lett nyújtva a pályázat. 
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Szmorad László alpolgármester: Rendben, de nem beszéltünk róla. Az a baj, hogy nem szólsz 

polgármester úr semmit, nem tudok semmiről. Úgy megy minden, mint régen! 

Takács Tamás képviselő: Az egyebekben szerettem volna említeni, hogy van egy Településüzemeltetési 

és Közbeszerzési Bizottságunk, de nem működik. Meg kell ezt szüntetni. Azért választottuk meg 

elnöknek Anikót, mert ő van leginkább tisztában az áthúzódó beruházásokkal, de egyetlenegy bizottsági 

ülést nem tartott. 

Szentes Dezső polgármester: Itt nincs áthúzódó beruházás, a levél 2011. június 14-én jött, akkor már ez 

a testület volt. 

Illés Péter László külső bizottsági tag: De a pályázat nem akkor lett beadva. 

Takács Tamás képviselő: Így ránézésre is több dolog kimaradt a pályázatból, például kerítés, 

kerékpártároló és futballkapu. Ezekhez plusz pénz kell. 

Szentes Dezső polgármester: Most ezt akkor nekünk februárba, márciusba el kell kezdeni. Erre kell 

döntést hoznunk, hogy akkor, mikor kezdjük el. 

Illés Péter László külső bizottsági tag: Lehet még beadni új árajánlatokat? 

Szentes Dezső polgármester: Persze. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem közbeszerzés köteles, de legalább 3 árajánlatot be kellene kérni.  

Szmorad László alpolgármester: Ki kell írni a pályázatot! 

Szentes Dezső polgármester: Nem kell, ajánlatokat kell kérni. Mindenki szerezzen, hogy meg tudjuk 

találni a legkedvezőbbet. 

Takács Tamás képviselő: Részmunkában is ki lehet adni, nem kell, hogy minden munkafolyamatot egy 

cég csináljon. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ezek a játékok, amik ide be lettek rajzolva, azokat tartani kell, ugye? 

Szentes Dezső polgármester: Igen. A pályázat benyújtásához olyan cégektől kellett árajánlat, akiknek 

minősített játékaik vannak, ezt a két céget a tervező kereste meg, tehát nem akármilyen minőségű 

játékokat lehet a játszótérre tenni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szeretnék a képviselő úr által elmondottakra reagálni. Akkor is elmondtam a 

véleményemet, mondtam, hogy fölösleges. Most meg számonkéred? 

Szentes Dezső polgármester: Térjünk vissza. Akkor mindenki gondolja át, hogyan lehetne legjobban 

megoldani ezt a játszóteres pályázatot, szerezzen árajánlatot és majd visszatérünk rá, most nem döntünk. 

 

D) Falugondnok beszámolója: 

 

Szentes Dezső polgármester: A falugondnok beszámolót nyújtott be a falugondnoki szolgálat 2010. évi 

működéséről, majd hozzá kell tenni a beszámolóhoz, olvassátok el és kérem, hogy a képviselő-testület 

fogadja el. Kérdés, vélemény hozzászólás? 

Takács Tamás képviselő: Én nem tudom elfogadni, mert nem a szakmai programban megfelelően 

végezte a munkát. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Falugondnoki Szolgálat 2010. évi beszámolóját és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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E) Beiskolázási támogatás 

 

Szentes Dezső polgármester: Beiskolázási támogatásról szoktunk dönteni ilyenkor szeptember elején. A 

felsőfokú, illetve a középiskolai tanulmányaikat folytatóknak szoktunk adni egy egyszeri támogatást. A 

kimutatás szerint a 9-10 osztályos gimnáziumba, illetve középiskolába jár 31 fő. Nekik 6000 forintot 

szoktunk adni. Ez összesen 186.000 forint. Felsőfokú tanulmányokat folytat 6 fő, nekik 10.000 forintot 

szoktunk adni ez 60.000 forint összesen 246.000 forint. 

Szentes Dezsőné képviselő: 230.000 Ft-ot terveztünk. 

Takács Tamás képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy, aki bukott, annak ne adjunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mondani kell, hogy bizonyítványt hozzanak. Csinálunk egy kérelemformát 

és beírjuk, hogy csatolandó dokumentumok az iskolalátogatási és a bizonyítvány másolat. Mit értesz 

azon, hogy bukott? Egy tantárgyból? 

Takács Tamás képviselő: Évismétlésre kötelezett, akinek osztályt kell ismételnie. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Bursa Hungaricáról se feledkezzünk meg. 

Vincze Nikolett körjegyző: Októberben kell igényelni a jövő tanévre. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

6.000 Ft, azaz hatezer forint összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatással segíti 

a középiskolai tanulmányokat folytató diákok iskolakezdését, továbbá 10.000 Ft, azaz 

tízezer forint összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti a felsőfokú 

tanulmányokat folytató gyermekek iskolakezdését, azzal a feltétellel, hogy a gyermek, 

vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt be, melyhez csatolja a gyermek 

iskolalátogatási igazolását, valamint a bizonyítványának másolatát. A támogatás 

feltétele továbbá, hogy a gyermek ne legyen osztályismétlésre kötelezett. 

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

fentieknek megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom továbbá, hogy annak a szalmatercsi gyermeknek, aki nem 

részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 2 fő jelenleg, vállaljuk át az étkeztetését, hogy 

ők se maradjanak ki a támogatásból. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy azon 

két fő, szalmatercsi állandó lakóhellyel rendelkező, a karancssági I. István Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézménybe járó gyermekek étkezési térítési díját a 

2011/2012-es tanévben átvállalja, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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Szentes Dezső polgármester: Továbbá javaslom a tankönyvtámogatásukat is. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2011 (IX.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy azon 

szalmatercsi állandó lakóhellyel rendelkező, a karancssági I. István Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda intézménybe járó gyermekeknek, akik nem részesülnek 

ingyenes tankönyvellátásban, térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a 2011/2012-es 

tanévre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 18.30 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

         Takács Tamás         Szmorad László 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


