
 

 

 

 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 

üléséről készült jegyzőkönyv 

Ülés ideje: 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 16.00 óra 

4/2011. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti 

Bizottságának 2011. szeptember 15-én 16.00 órakor, az önkormányzat hivatalában megtartott 

üléséről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag 

Takács Tamás képviselő, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tag 

Vincze Nikolett körjegyző 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 2 

fővel határozatképes, az ülést 16.00 órakor megnyitja. Juhász Richárd külsős bizottsági tag jelezte, 

hogy elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen. Javasolja a napirendi pontok 

elfogadását. 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 
 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Az ülés előtt meg kell tárgyalnunk a 2011. évi 

költségvetés I. féléves beszámolóját, mind a körjegyzőségét, mind az önkormányzatét. A 

körjegyzőségében mi az a webes utalvány? 

Vincze Nikolett körjegyző: A tavalyi évi cafetéria jelentkezik még év elején. Tavaly a dolgozók 

internetes utalványt kaptak a cafetérián belül. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Van valakinek kérdése, véleménye az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Én javaslom a testületnek elfogadásra. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

10/2011. (IX.15.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi első féléves költségvetési 

beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Kérdés, vélemény? 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: Az átmeneti segélyekre nem ennyit terveztünk. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Ebbe más is benne van, például az idősek napja. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Elfogadásra javaslom. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

11/2011. (IX.15.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és 

Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2011. évi 

első féléves költségvetési beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a bizottsági ülést 16.30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós 

     bizottsági elnök 


