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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án 17.00 órakor, 

az Önkormányzat Hivatalában (3163 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 (17.35 óráig) 

 Horváth Tamás külső bizottsági tag 

 Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány, meghívott (17.20 óráig) 

 Antóni Sándor körzeti megbízott, meghívott (17.20 óráig) 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

javasolja Szentes Dezsőné képviselőt és Takács Tamás képviselőt. Takács Tamás képviselő javasolja a 

meghívóban szereplő napirend megváltoztatását az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Sebestyén Szilárd rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. Szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

4. Beruházásokról szóló tájékoztatás 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 
 

5. Egyebek 
 

6. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

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

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Sebestyén Szilárd rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

 

Szentes Dezső polgármester: A képviselők megkapták a beszámolót. Szeretném megkérdezni a kapitány 

urat, hogy kíván-e a kiküldött írásos anyaghoz egyéb kiegészítést tenni. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Nem, inkább a kérdésekre szeretnék válaszolni. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor én átadnám a szót a képviselő-testületnek. 

Takács Tamás képviselő: Nemrég a falugyűlésen hallhattuk a kapitány úr nagyon részletes beszámolóját. 

Azt szeretném megkérdezni, miben tud segíteni az önkormányzat, hogy a jövőben még eredményesebb 

legyen az együttműködés a rendőrséggel? 
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Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: A pénz a mozgatója mindennek, de a rendőrség le van szabályozva 

belső normákkal, tehát jóformán semmit nem fogadhatunk el. Jelenleg az önkormányzatoktól és az 

önkormányzati közalapítványoktól fogadhatunk el adományt. A jogalkotó szerint a kollégák munkájának 

az elismerése az egy adomány. Véleményem szerint az adomány és a jutalom között különbség van. 

Viszont a belső normák szerint nem. Jutalmat a körzeti megbízottnak csak úgy fogadhatok el, ha 

felterjesztem a kapitány úrnak és ő megnézeti a gazdasági igazgatóval, tehát általában nehéz. Ünnepek 

előtt, ha megkérdezzük az önkormányzatokat, akkor a polgármester nem tud mit mondani, mert testületi 

döntés kell. Én ezt hosszadalmasnak és kellemetlennek tartom, ezért én nem tartok igényt a jutalomra. 

Megkapjuk a fizetésünket, ezért végezzük a munkát. Csak a jóindulat, amivel tudják segíteni a körzeti 

megbízott munkáját. Nekünk nem az a segítség, hogy kapunk új számítógépet, hanem hogy ha a kollégák 

kijönnek egy ügyben, akkor az emberek szóba álljanak velük és segítsék a munkát, mondjanak el 

mindent, amit tudnak. A segítségnyújtásra kell az embereket bíztatni. Ezzel kapcsolatban van előre 

mozdulás, egyre több elkövetőt érünk tetten lakossági bejelentés alapján. De még konkrétan mindig 

tudjuk, hogy ki mit tud és akkor sem hajlandó elmondani. Sokan nem akarnak beleavatkozni, de a 

rendőrséget kritizálják. Fontos, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni. Én már 25 éve vagyok rendőr, 

de abból, hogy valaki tanúskodott, még sohasem volt probléma. 

Szmorad László alpolgármester: A körzeti megbízotti feladatokat egy fő látja el vagy több? 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Körzeti megbízotti csoportunk van, ami az jelenti, hogy nem mindig 

ugyanaz a rendőr van a településen. Egy szolgálat alatt több települést kell bejárniuk. 

Szmorad László alpolgármester: Azt szeretném elmondani, hogy a falvakban egyszerű emberek élnek, 

akik többségében félnek az egyenruhától. A szalmatercsi származású körzeti megbízottat ismerik, benne 

jobban megbíznak, és jobban megnyílnak neki, de a többi rendőrt nem ismerik. Én azt szeretném 

javasolni, hogy a körzeti megbízott álljon meg néha és beszélgessen, ismerkedjen az emberekkel. 

Szerintem a bizalom is erősödne. 

Sebestyén Szilárd rendőrkapitány: Egyetértek, ez lenne a rendőri munka alapja. De sajnos túl sok az 

adminisztráció, ami a rendőrökre hárul. Gyártani kell a jelentéseket és a statisztikákat, amiket utána 

szerintem el sem olvasnak és a rendőr be van szorítva az íróasztal mögé, nincs kint a területen. Nagyon 

sok a feladat, ami a rendőrségre hárul és sajnos a sok papírmunka a nyomozás és bűnmegelőzés rovására 

megy. Amikor javaslatokat kérnek tőlem is, mindenhol elmondom, leírom, hogy fontos lenne az 

adminisztráció csökkentése. Sajnos sokszor előfordul az is, hogy a rendőrség feladatait létszámnövelés 

nélkül bővítik, növelik. A feladatokat pedig végre kell hajtani. 

Szentes Dezső polgármester: Van még a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény? 

Szmorad László alpolgármester: A beszámolót elfogadásra javaslom. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem, hogy aki egyet ért a szécsényi rendőrkapitányság beszámolójával, 

szavazzon! Köszönöm szépen a kapitány úrnak a beszámolót és hogy részt vettek az ülésen! 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szécsényi 

Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Sebestyén Szilárd rendőr alezredes, rendőrkapitány, meghívott és Antóni Sándor körzeti megbízott, 

meghívott 17.20 órakor távoztak az ülésről. 
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2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Utoljára 2011. szeptember 15-én volt képviselő-testületi ülés. Október 4-én 

tartottak Pásztón az önkormányzati törvénnyel kapcsolatosan egy megbeszélést. A törvény-tervezet 

folyamatosan változik. Október 8-án szüreti felvonulást tartottak a szalmatercsi, karancssági fiatalok 

közösen. Október 10-én az Acer Kft. keresett meg minket a játszótéri kivitelezéssel kapcsolatban. 

Pályázatot adtunk be a LEADER programban a polgárőrséggel együtt a „Ne csórj, mert figyelünk” 

címmel térfigyelő kamerákra. A Munkaügyi Központ felé statisztikai jelentést kellett elküldenünk 20-áig. 

A mai délelőtt polgárvédelmi gyakorlat volt. A feladatokat maximálisan teljesítettük. Csatlakoztunk a 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Erről később a jegyzőnő még beszélni fog. Kérem, a beszámolóm 

szíves tudomásul vételét. 

 

3. Szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Kaptunk egy levelet szeptember elején Salgótarján Város Önkormányzatától, 

hogy a szociális törvény változásával járó módosításokat hogyan vezettük át a szociális rendeletünkben. 

Azt mindenki tudja, hogy benne vagyunk a kistérségi szociális szolgáltató társulásban, amely keretén 

belül ellátják a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családgondozást és a 

gyermekjóléti feladatokat. Ezen szolgáltatásokért térítési díjakat kell megállapítani. A szociális törvény 

úgy változott, hogy a társulásban lévő önkormányzatok felhatalmaznak egy önkormányzatot a térítési 

díjak megállapítására. Most a kistérségi tanács meghatalmazott egy önkormányzatot, Salgótarján Város 

Önkormányzatát, hogy állapítsák meg ők az intézményi díjakat. Emiatt kellett felülvizsgálni a mi 

szociális rendeletünket, mert abban még a régi térítési díjak vannak. Ezeket a pontokat helyeznénk 

hatályon kívül és a jogszabályi változások miatti módosítások történnének meg. 

Szentes Dezső polgármester: Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

2/2010. (II.15.) Ök rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Beruházásokról szóló tájékoztatás 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 

 

Takács Tamás képviselő: Azért gondoltam, hogy külön napirendi pontban beszéljünk a beruházásokról, 

mert nagyon nagy jelentőségű dolgok lesznek, megérnek ennyit. Faluképet meghatározó, 

munkahelyteremtő beruházások lesznek, amely külön pontot megér. A mi bizottságunk meg volt bízva a 

temetőparkoló lezúzalékolásával. A földet, amely a parkolóból kikerült elszállítottuk, majd jó lesz a 

játszótérnél. A parkoló elkészült. A kisebbségi elnökúr engem mindig számon kér, hogy honnan vannak 

az anyagok, ezért szeretném, ha a jegyzőnő felolvasná, ezt a támogatói nyilatkozatot. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvassa a levelet. 

 

Takács Tamás képviselő: A Szalmatercsért Baráti Egyesületnek az a célja, hogy a falu minél jobban 

fejlődjön és a jövőben is szeretnénk támogatókat szerezni a terveink megvalósításához, hogy a falunak 

minél kevesebb pénzébe kerüljön. Szeretném, ha a kisebbségi elnök úr is ehhez tartaná magát. 
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Rusznyák János CKÖ elnök: Egy éve vagytok ti is és mi is képviselők, mit tudtok felmutatni, mi van a 

faluban? Csak a piszok. Szét lehet nézni. 

Szentes Dezső polgármester: Maradjunk a napirendi pontnál. 

Takács Tamás képviselő: A játszóteres pályázatnál is arra törekszünk, hogy a földmunkát, ha lehet, minél 

olcsóbban tudjuk megoldani. Falusi szálláshely kialakítására adott be az egyesület pályázatot. Túl 

vagyunk a hiánypótlás befogadásán. Holnap jönnek az MVH-tól helyszíni szemlét tartani. Ehhez kérnék 

olyan segítséget, hogy holnap legyen kinyitva ½ 11-kor az ingatlan kapuja és lehetőséget kérnék, hogy 

felhívhassam őket ide egy kávéra vagy üdítőre. Akkor beszéljük meg a játszóteret, mert a múltkor is 

elhalasztottuk. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor elmondom itt, amit az egyebekben szerettem volna. Megkeresett egy 

cég képviselője, hogy a játszótér kivitelezésénél csak alvállalkozóként szeretnének részt venni. Ha egy 

cég elvállalná, mint fővállalkozó az egész lebonyolítását, akkor ők lennének az alvállalkozók a játékok 

beszállításával. Nem volt szó az IKSZT-s pályázatról, a módosított terveket bevittem a QUADRÁT Kft-

nek. Most van folyamatban az építési engedélyezési eljárás. Nagyon szépen köszönjük a temetőparkoló 

kialakítását a képviselő úrnak. Nagyon gyorsan ment és nagyon szép lett. 

Takács Tamás képviselő: Az egészet át kellett volna dolgozni a kultúrházat illetően. Annyit szeretnék 

még kérdezni a kultúrházzal kapcsolatban, hogy nem tudom az előző testület Tóth Andrással kötött-e 

valamilyen megállapodást.  

 

Rusznyák János CKÖ elnök távozott az ülésről 17.35 órakor. 

 

Takács Tamás képviselő: Át kellene gondolni a közművekkel kapcsolatban, hogy az építkezés alatt ki 

fizeti az áramot és utána ki fizeti az áramot és a gázt. 

Szentes Dezső polgármester: Üzemeltetésre át lett adva 5 évre az épület, máskülönben nem is lehetett 

volna pályázni. Hogy üzemeltetésnél mit vállal át majd az önkormányzat, azt meg kell határozni egy 

külön megállapodásban. 

Takács Tamás képviselő: Mégis jó lenne leülni Tóth Andrással és beszélgetni vele, mielőtt hozzá 

kezdünk a beruházáshoz. Le kellene írni azt, hogy mikor fogja elkezdeni a munkát és befejezni, mennyibe 

fog pontosan kerülni és mi fog elkészülni. 

Szmorad László alpolgármester: Én elmondom, hogy az építkezés, hogy szokott működni. Amikor a 

kivitelező elnyer egy munkát, akkor aláír egy nyilatkozatot és azt meg kell csinálni, amit abban vállalt, sőt 

még többet is. Sajnos a mai világ így működik. A kultúrház a miénk, a pályázatot a civil szervezet nyerte 

meg. Tehát itt van egy tulajdonjog, meg egy kivitelezési, majd egy üzemeltetési jog. Tehát a beruházást ő 

végzi, ő kapja a pénzt. A tulajdonjognak és a beruházási jognak kapcsolódnia kell. 

Szentes Dezső polgármester: Nem. 

Vincze Nikolett körjegyző: Erre már van testületi döntés, hogy hozzájár az önkormányzat ahhoz, hogy a 

tulajdonában álló önkormányzati ingatlant a szervezet felújítsa. Ezt be kellett csatolni a pályázathoz. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor ő azt csinál, amit akar? 

Szentes Dezső polgármester: Igen és öt évig ő viseli a felelősséget is. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amikor a testület hozott egy olyan döntést, hogy a kultúrotthont az egyesület 

felújíthatja, vállalta azt is, hogy a beruházás elkészülte után a használati jogot átadja5 évre. Az építkezés 

során szükség van bizonyos tulajdonosi és közút kezelői nyilatkozatokra. Itt van lehetőség az 

önkormányzatnak bele szólni az építésbe. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem nekünk kötni kell egy szerződést Andrással és tenni kell neki 

egy szerződési javaslatot, amit neki meg kell kötni a kivitelezőkkel. Ilyet miért nem csinálhatunk? Ez 

mindenhol így működik. 

Takács Tamás képviselő: Azt mindenképpen rögzíteni kellene a szerződésben, hogy 5 év után a 

szakszerűtlen kivitelezésből adódó hibákért is felel az egyesület és ez természetesen a Szalmatercsért 

Baráti Egyesületre is vonatkozik majd a falusi szálláshelynél. Műszaki ellenőrt kell odavinnünk, aki 

ellenőrzi a munkát. Le kell védeni magunkat. 

Szmorad László alpolgármester: Ezt úgy kell megcsinálni, hogy a kivitelezővel alá kell íratni egy 

szerződést, hogy az 52 millióból minden munkát megcsinál, nem hogy utólag derül ki, hogy erre sincs 

pénz, meg arra sincs pénz és még nekünk kell gyűjteni hozzá. Nekem mindegy, hogy ki csinálja. 
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Szentes Dezső polgármester: Ezt úgy kell csinálni, hogy ha a kivitelező hozza a költségvetést, Andrással 

együtt leül a képviselő-testület a kivitelezővel és megbeszéljük. 

Takács Tamás képviselő: Neki a tetőteret kell üzemeltetnie, a konyhát és az internetkávézót. A fűtést is 

meg kell osztani, mert a nagyterem nincs benne. 

Szentes Dezső polgármester: Benne van. 

Szmorad László alpolgármester: Ezért kell leírni. Szerintem akkor is tisztázni kell a viszonyokat. Ha ő a 

beruházó, akkor ő a felelős is. Egy beszélgetés azért ó lenne az egyesület vezetőjével. 

Takács Tamás képviselő: A képviselő-testület kéri a Tudásközpont Egyesületet, hogy a kivitelezési 

szerződés aláírása előtt kéri az egyeztetést. Hozzunk egy ilyen határozatot. 

Szentes Dezső polgármester: Legalább két árajánlatot be kell neki fogadni, csak ha minden árajánlat 

beérkezett utána. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felkéri a Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesülete (3163 Karancsság, Kossuth út 64.) 

civil szervezet képviselőjét, Tóth Andrást, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 

Művelődési Ház épületének felújítása előtt közösen egyeztessenek a legkedvezőbb 

árajánlatot adó kivitelezővel. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Takács Tamás képviselő: A bontással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy nem beszéltünk róla, 

nem lett kikérve a véleményünk. Még el sem kezdődött a beruházás, de már hordják szét az anyagokat. 

Minden anyagra szükségünk van. Ne osztogassuk szét az anyagokat. A szarufákat is el lehetett volna 

tüzelni. Én azt javaslom, hogy fizessék be az elvitt anyagok árát a házipénztárba. 

Szentes Dezső polgármester: Én engedélyeztem egy lakosnak, hogy 100 db téglát elvigyen. 

Takács Tamás képviselő: Senki nem számolta azt meg, hogy annyi volt-e. Papír sem készült róla. 

Szentes Dezső polgármester: A falugondnok megszámolta. 

Takács Tamás képviselő: Az interneten utána néztem a bontott tégla 25-200 Ft-ig kapható. Megnéztem a 

bontott cserepeket is. 

Szentes Dezső polgármester: Cserepet nem vittek el. 

Takács Tamás képviselő: Mi úgy tudjuk, hogy igen és szarufákat is vittek el. Mi is el tudtuk volna 

tüzelni. Az egyéni érdek nem lehet fontosabb, mint a közösségi érdek. 

Szentes Dezső polgármester: Az a fa már el volt rohadva. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Én sem értek egyet azzal, hogy odaadtad az anyagokat polgármester úr. 

Miért kellett? 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy fizessék be az értékét, mert szükségünk van rá. A bontott 

anyagokat egy helyre tegyük le. 

Szmorad László alpolgármester: Nekem is van törmelékes föld, ami jó töltésnek, bontott téglám és 

cserép is. Szívesen odaadom egy adott célra, de nem úgy, hogy mindenki hordja szét. Jelöljünk ki egy 

olyan helyet, ahol ezeket a bontott anyagokat lehet tárolni és legyen érte felelős is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ti az elveket nem értettétek meg. Folyton csak bántanak minket azok, 

akik vittek az anyagból, mi meg még adunk nekik és semmibe sem nézik. Kérjék meg nyilvánosan és úgy 

döntsünk róla. Mi tiszteletdíjat sem veszünk fel, mi még csak adtunk mindenkinek. 

Szentes Dezső polgármester: Igen, mi adtunk mindenkinek erőn felül, adtunk a baráti egyesületnek és a 

tűzoltóknak, a polgárőrségnek is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: De kinek adnánk, ha nem azoknak, akik valamit tesznek is a faluért? 
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Szentes Dezsőné képviselő: Ne veszekedjetek, hozzunk egy határozatot a bontási anyagokról. Ezen már 

túl vagyunk, kár rajta vitatkozni. 

Szmorad László alpolgármester: Tudjuk akkor valahol tárolni ezeket a bontott anyagokat? 

Szentes Dezső polgármester: A Margit néni házában vagy a Tőzsér házban. 

Takács Tamás képviselő: A Rákóczi úti ház toldva lesz L alakban ott kevés lesz a hely. A lényeg, hogy 

azokat az anyagokat, amelyek nekünk nem kellenek, majd meghirdetjük eladásra. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor legyen a Margit néni házánál tárolva a bontott anyag. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló épületek bontása során keletkezett anyagokat a 3163 

Szalmatercs, Kossuth út 46. számú ingatlanon tárolja. 

A bontott anyagokat értékesíteni, átadni csak a képviselő-testület előzetes 

hozzájárulásával lehet. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Takács Tamás képviselő: Szó volt a faluközpont kialakításával kapcsolatos pályázatról, amit 

novemberben írtak volna ki. Pénzhiány miatt ezt január-februárra halasztották. Ez tartalmazná a díszteret 

és egy kisértékű ingatlan beruházás is lehetne benne. El kellene döntenünk, hogy a tűzoltószertár külső 

homlokzatát szeretnénk-e felújítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Jövőre szeretnénk pályázni a tűzoltószertár felújítására kb. 1 millió 

forint értékben. 

Takács Tamás képviselő: Erről nem most kell döntenünk, de a tél folyamán erre vissza kell térnünk. 

Szmorad László alpolgármester: Ideiglenesen bontott cseréppel is ki lehet javítani a tetőt, amíg nincs újra 

pénzünk. 1 millió forint nem sok a felújításra. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy a játszóteres pályázat lebonyolítására, 

projektmenedzsmentjére bízzuk meg Tóth Andrást a pályázatban szereplő egyéb elszámolható összeg 

terhére. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

játszótér felújítására elnyert pályázat lebonyolítására, projektmenedzsmenti, 

témamenedzselési feladatokra, a kifizetési kérelmek összeállítására bruttó 550.000 Ft, 

azaz ötszázötvenezer összegű megbízási díj ellenében megbízza a Nógrádi Falvak 

Tudás-központ Egyesületét (3163 Karancsság, Kossuth út 64., képviselője: Tóth 

András). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a 

feladatok elvégzésére megkösse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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5. Egyebek 

 

A) Lomtalanítás 

Szentes Dezső polgármester: Minden évben két alkalommal szoktunk lomtalanítási akciót szervezni. 

Beszéltem a Városgazdálkodási Kft.-vel, általában a másodikat mindig Mindenszentek ünnepe előtt 

szoktuk szervezni. Kérdezem a képviselő-testületet, hogy tartunk-e október 26-án lomtalanítást a 

településen. A temetőnél a szeméttárolókat is ilyenkor szoktuk üríteni és a kultúrháznál is. 

Takács Tamás képviselő: Tavasszal sem volt sok lom a faluban, szerintem várjuk meg a tavaszt és most 

csak a temetőből vitessük el a szemetet. 

Szmorad László alpolgármester: Mennyivel kerül többe, ha az egész faluban szervezünk lomtalanítást? 

Szerintem nem sokkal. 

Takács Tamás képviselő: Nem sokkal? 

Szentes Dezsőné képviselő: Számítanak rá az emberek, ha nem lesz lomtalanítás lehet, hogy kiviszik a 

falu végére. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az is igaz. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2011. október 26-án a település területén lomtalanítást szervez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

B) Mozgókönyvtár 

Szentes Dezső polgármester: Mozgókönyvtári feladatok ellátására december 31-ig el kell költeni 480.000 

forintot. Mire költsük? Gondolkozzatok el rajta. 

 

 

C) Godó Péter intézményvezető kérelme 

Szentes Dezső polgármester: Godó Péter iskolaigazgató írt levelet a képviselő-testületnek a tornaterem 

bérbeadásával kapcsolatban, kérem, hogy a jegyzőnő olvassa fel a levelet. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvassa Godó Péter iskolaigazgató levelét. 

 

Szentes Dezső polgármester: Tavasszal hoztunk egy döntést, akkor most nem értem miért kérdezi. 

Szentes Dezsőné képviselő: Mert jelentős bevétel lenne belőle az iskolának. 

Gréczi-Zsoldos Miklós alpolgármester: Van rá igény? 

Szentes Dezsőné képviselő: Igen. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Olyan szerződést kell velük aláíratni, hogy mindennemű károkozásért 

felelősséget vállalnak a bérbevevők. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az I. István 

Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha vezetőnek az iskola 

tornatermének bérbeadását azzal a feltétellel, hogy a bérbeadásról készüljön bérleti 

szerződés, amely tartalmazza, hogy a bérlés során keletkezett károkat a bérlő megtéríti. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: intézményvezető 

 

D) Sertéstelep véleményezése 

Szentes Dezső polgármester: A község lakosai nagyon sokat panaszkodnak a karancssági sertéstelep felől 

érkező büdösre. Most van arra lehetőség, hogy észrevételezzük. Most érkezett a hivatalunkhoz egy 

környezetvédelmi felülvizsgálat a karancssági sertésteleppel kapcsolatosan. Ki van függesztve 

hirdetményként 21 nap van rá, hogy észrevételt tegyünk Karancsság körjegyzőjénél, vagy a 

környezetvédelmi felügyelőségnél. Ha szeretnénk, akkor minél előbb kell egy közös állásfoglalást hozni. 

Vincze Nikolett körjegyző: 3000 sertésnek van férőhely a telepen. 

Szmorad László alpolgármester: Ilyen nagy mennyiségű állat esetében biztosan van valami szabály a 

lakott területtől való távolságra. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ez a Környezetvédelmi Felügyelőségre tartozik. 

 

E) Polgárőr Egyesület pályázata 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőr egyesület pályázatot nyújtana be térfigyelő kamerarendszer 

kialakítására. Tóth András 100.000 forintért készítené el a pályázatot. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Hány kamera lesz? 12? 

Szentes Dezső polgármester: 8 kamera. Erre kellene nekünk határozat, hogy 100.000 forintot megbízási 

díj ellenében megbízzuk a pályázat megírására. 

Szentes Dezsőné képviselő: Hová pályázunk? Mennyi az esélye, hogy megnyerjük? 

Szentes Dezső polgármester: A Leader program kiírására. Nem tudjuk még most. Ha nem nyerünk, 

elveszik a 100.000 forint megbízási díj. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem tudjuk mi maguknak megcsinálni ezt a pályázatot? 

Szentes Dezső polgármester: Nem, mert ennek az elszámolásával van a legtöbb baj, kérdezzétek meg a 

jegyzőnőt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Két dolgozóval nem fogja tudni megcsinálni a Hivatal, ők még nem is 

csináltak ilyen MVH-s adatlapokból álló pályázatot. Olcsóbb pályázatírót esetleg lehet keresni, de 

szerintem ezt a hivatal a jelenlegi helyzetben, leterheltségével nem tudja megcsinálni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mennyit nyernénk ezzel? 

Szentes Dezső polgármester: 5 milliót. 

Takács Tamás képviselő: Kötni kell egy szerződést Tóth Andrással, hogy a jövőben csak sikerdíjjért 

készíti nekünk a pályázatokat. Legyen ez a 100.000 forint egy egyszeri díj. A másik pályázatíró céggel is 

kötöttünk ilyen megállapodást 70.000 forint + ÁFÁ-ért, ez egy egyszeri díj és utána már nem kérnek 

pályázatírásért pénzt, csak sikerdíjért dolgoznak. Ők ezt már sikerdíjért megcsinálnák nekünk. 

Szentes Dezső polgármester: Oda lehet vinni a pályázatot, ahol olcsóbb! 

Takács Tamás képviselő: Segítsük ezzel őt, hisz szükség lesz a Tóth András munkájára, csak egy ilyen 

szerződést kell vele kötni. Közölni kell vele, hogy a jövőben csak sikerdíjas pályázatokat tudunk íratni, 

mert nincs rá fedezetünk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Nógrádi 

Falvak Tudás-központ Egyesületét (3163 Karancsság, Kossuth út 64., képviselője: 

Tóth András), hogy a Polgárőrség Leader pályázatát az „Élhető és biztonságos 

település megteremtése” célterületre. A projekt célja: térfigyelő kamerarendszer 

kialakítása. A képviselő-testület a feladatok elvégzésére 100.000 Ft, azaz egyszázezer 

forint összegű megbízási díjat fizet. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

F) Konyha finanszírozása 

Szentes Dezső polgármester: Átadott pénzeszközként adtunk 100.000 forintot az óvoda konyhájának 

Karancsságra. Én ezt oda is adtam hétfőn, különben nem tudtak volna főzni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Emberre is szükség lenne mosogatni, mert kevesen vannak. 

Szentes Dezső polgármester: Ember nincs. Az majd esetleg a későbbiekben. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft, azaz 

egyszázezer forint átadott pénzeszközzel hozzájárul a Karancsság Község 

Önkormányzatával közösen fenntartott intézmény konyhájának működéséhez. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

G) ÖNHIKI 

Szentes Dezső polgármester: Pályázatot kívánunk benyújtani Önhikire, melyhez kérem a 

hozzájárulásotokat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2011 (X.20.) számú határozata 

 

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. 
 

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. 
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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: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

H) Betlehemes találkozó 

Szentes Dezső polgármester: A betlehemes gyerekek szeretnének részt venni december 9. és 11. között a 

Debrecenben megrendezésre kerülő betlehemes találkozón. Kérik a kisbuszt. A kérdés az, ki viszi el őket. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Támogatom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2011. december 9-11-ig térítésmentesen biztosítja a falubuszt az országos betlehemes 

találkozón részt vevő szalmatercsi csoportnak. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
 

I) Szüreti rendezvény támogatása 

Szentes Dezső polgármester: Mint már említettem októberben szüreti felvonulást tartottak a szalmatercsi 

és karancssági fiatalok, ezt is támogatta az önkormányzat 20.000 forinttal. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nagyon jól sikerült a szüreti. 

Szentes Dezső polgármester: Igen és nagyon sokan voltak, főleg a szalmatercsiek. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nagy előre lépés az is, hogy végre összefogott Karancsság és Szalmatercs. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2011 (X.20.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi szüreti 

rendezvényt 20.000 Ft, azaz húszezer forinttal támogatja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

J) KEOP pályázat 

Vincze Nikolett körjegyző: Már hoztunk egy határozatot, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

társulással kapcsolatban. Most megkaptunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, amit elküldtem nektek e-
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mailben. Erre kellene egy határozatot hozni, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal a 

képviselőtestület egyetért. 

Vincze Nikolett körjegyző ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Takács Tamás képviselő: Ebbe mi beleszólhattunk volna, mert 12-éig lehetett volna véleményezni ez volt 

a kiküldött ütemtervben. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt múlt héten kaptuk és 27-éig kell megküldeni, amikor én kaptam rögtön 

szétküldtem. 

Takács Tamás képviselő: Nekünk ehhez lehetett volna észrevételünk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen október 19-éig. Lehetett volna e-mail-ben is megküldeni. 

Takács Tamás képviselő: Én végigolvastam, van olyan lényeges rész benne, hogy munkahelyet teremt. 

Nekem elegem van abból, hogy a településen salgótarjániaknak teremtünk munkahelyet. 

Szentes Dezső polgármester: Igen egy szelektív hulladékgyűjtő van, pedig 3 falvanként kellene. 

Takács Tamás képviselő: Igen, mert az ANTSZ engedélyek sokba kerülnek, de házhoz járó szelektív 

hulladékgyűjtés lesz, meg lesz szabva, hogy a hét melyik napján, a falu melyik részén gyűjtik a különféle 

hulladékokat pl. akkumulátort. Én azt szeretném mondani, hogy akkor legyen egy szalmatercsi ember 

Karancsságtól-Endrefalváig, aki ezt be fogja vinni és ne Tarjánból járjanak ki! Azon is el kell 

gondolkodnunk, hogy hulladékgyűjtő szigetek is lesznek és azoknak hol lesz a helye! 

Szentes Dezső polgármester: Hulladékgyűjtő udvart ki kell jelölni, és ha jól gondolom, ez benne van a 

rendezési tervben, ez nálunk a gázcsere telep. 

Takács Tamás képviselő: Lesz komposztáló is. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem a szagok miatt a környékbeliek szólni fognak akárhová 

tesszük a faluban. Távolabb kell gondolkodnunk Piliny és Szalmatercs közé a homokbányához a Cseres 

oldalba. 

Takács Tamás képviselő: Kell majd önerő? Arra is lehetne pályázni. Ezeket a dolgokat úgyis meg kell 

csinálni előbb-utóbb. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.1.1./09-11 

pályázat előkészítéséhez elkészített előzetes megvalósíthatósági tanulmányban 

foglaltakkal egyetért. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalapításával egyetért, abban 

alapító tagként részt kíván venni. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodást 

a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a társulás megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

K) Fodrászműhely bérbeadása 

Szentes Dezső polgármester: Juhászné Bessenyei Kinga azzal a kéréssel fordul a képviselő-testület felé, 

hogy részére az úgynevezett fodrászműhelyt bérbe adjuk, ott egy vegyeskereskedést szeretne üzemeltetni. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvassa a kérelmet. 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Gondoljuk át! 
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Takács Tamás képviselő: Mennyiért? 

Szmorad László alpolgármester: Mennyi időre adjuk bérbe az is fontos! Mert, ha kiadjuk, és ő rendbe 

hozza, mi bajunk lehet belőle? 

Szentes Dezső polgármester: Amit a felújításra rákölt azt letudjuk a bérleti díjba. A fodrász is fizetett 

valami csekély összeget és fizette a rezsit. 

Szmorad László alpolgármester: Ebben nincs semmi kivetnivaló, csak ha most ezt bérbe kiadjuk akkor 

már ne bontsuk le, mert a bontásról is szó volt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Úgy kell a szerződést megkötni, hogy határozatlan időre 30 napos felmondási 

idővel mindkét fél felmondhatja. 

Szentes Dezső polgármester: Nem emlékszem a pontos összegre, de a fodrász csak egy jelképes csekély 

összeget fizetett. 

Szentes Dezsőné képviselő: Ha rendbe akarja hozni, az úgy is sokba kerül, mert már jó pár éve, amikor én 

láttam, nagy repedések voltak a falon. 

Szmorad László alpolgármester: Azért fizethet is valamit, nekünk is jól jön az a kis összeg. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ha önmaga újítja fel, akkor nem tudja mivel igazolni és nem tudjuk a bérleti 

díjból levonni. 

Szmorad László alpolgármester: Ha meghatározunk egy 500 vagy 1000 forintot, az vállalható. 

Szentes Dezsőné képviselő: Így van, kevesebb összeget határozunk meg, pluszban meg felújítja. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ha közben nyer a pályázat, akkor 30 napos felmondási idő van és felbontjuk a 

szerződést. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor kiadjuk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: mint 

bérbeadó) úgy határozott, hogy a tulajdonában álló 3163 Szalmatercs, Kossuth út 17. 

szám alatt lévő ingatlan egy helyiségét bérbe adja Juhászné Besenyei Kinga egyéni 

vállalkozó (3100 Salgótarján, Kistarján út 6. VI./45., továbbiakban: bérlő) részére az 

alábbi feltételekkel: 

- A bérlő a helyiséget üzleti céllal kívánja bérbe venni, melyhez a bérbeadó 

hozzájárul. 

- Bérlő a megjelölt bérlemény díjaként bruttó 1.000 Ft/hó összeget fizet minden 

hónap 5. napjáig a bérbeadó pénztárába. 

- A bérlő vállalja, hogy a helyiség használatával felmerülő közüzemi költségeket 

(áram, víz, csatorna) a bérbeadónak a fogyasztást követő 30 napon belül megtéríti. 

A költségek a tényleges fogyasztás és nem átalány formában kerülnek számlázásra. 

A megtérített díj kiegyenlítése - a mérőórák állása alapján - a számlákon szereplő 

összeg szerint történik. A bérlő vállalja, hogy a hulladékkezelésre, szállításra 

egyéni szerződést köt a közszolgáltatást végző VGÜ Kft.-vel. 

- Felek a bérleti szerződést 2011. november 1. napjától határozatlan időtartamra 

kötik. A bérlet átadása mindkét fél jelenlétével történik. Az átadásról átadás-

átvételi jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ingatlan jelenlegi állapotát és a 

mérőórák állását. A bérlet felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, írásban, 

melyet legalább 30 nappal a bérlet felmondása előtt közöl a másik féllel. 

- A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt további 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére visszaadni. 

- A bérbeadó hozzájárul, hogy az ingatlanon a bérlő a bérlet időszaka alatt nem 

engedélyköteles felújítást, állagmegóvási munkálatokat hajtson végre. Ennek 

költségét a bérbevevő vállalja, a bérlő felé követeléssel nem élhet. 
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- A bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanban a szalmatercsi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat irodája is helyet kap. A CKÖ az áramköltségekhez nem járul hozzá. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

L) Belső ellenőrzés 

Vincze Nikolett körjegyző: Tegnapi napon kaptuk meg a belső ellenőrzési jegyzőkönyvet. A jelentésből 

kiemelném, hogy a belső ellenőr nem tartja jónak, hogy a kamatmentes kölcsönt kétféleképpen bontjuk 

meg, működési és felhalmozási kölcsönre. Elég egy. Arra nem tudott javaslatot tenni, hogy hogyan 

tudnánk hatékonyabban visszaszedni a kiadott kamatmentes kölcsönt, mert az rossz fényt vet a 

költségvetésre, hogy nem tudjuk a 6 hónapot tartani. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvassa az összegző részt. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

pénzügyi ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést megismerte és az abban 

foglalt megállapításokat elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Itt volt a belső ellenőr és október 15-ig kellett megnevezni, hogy jövőre 

milyen területet kívánunk ellenőriztetni, több lehetőség is felmerült, végül a Karancsság-Szalmatercs által 

közösen működtetett intézmények ellenőrzését választottuk, tehát az iskola, óvoda, konyha. Ezen belül 

ellenőrzik majd a szabályzatokat, normatívákat, mit hova könyvelnek stb. Ezt meg kellett beszélnem a 

karancssági körjegyzővel, hogy ők is ezt a témát válasszák. Annyi volt a kérésem, hogy ez a jövő év 

elején még a zárszámadás előtt történjen meg. 

Takács Tamás képviselő: Ügyes. 

Szentes Dezsőné képviselő: Végre tisztábban látunk majd. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső 

ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Főbb célkitűzés: A Szalmatercs és Karancsság önkormányzatai által közösen 

működtetett I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda rendszerellenőrzése. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

M) Idősek napja és mikulási rendezvény 

Takács Tamás képviselő: Most akkor tartunk idősek napját és mikulást a gyerekeknek, vagy a kultúrház 

felújítás miatt kihagyjuk? Tavaly azt beszéltük meg, hogy ezeknek a megbeszélését előbbre hozzuk. 
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Szmorad László alpolgármester: Kihagyni nem kell, ott a templom a gyerekeknek a mikuláshoz, az 

időseket meg fölvisszük Karancsságra vagy le Endrefalvára vagy Pilinybe bérelünk helyet. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tavaly Endrefalván ugyanígy volt, akkor újították fel a kultúrházat, ott 

csomagot kaptak az idősek a képviselők hordták szét és annak is nagy sikere volt. 

Szentes Dezső polgármester: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság beszélje meg, hogy milyen 

értékben vegyünk csomagot az időseknek és azt kell szétosztani. A mikulás esetében meg volt már 

egyszer olyan, hogy a mikulás házhoz ment. Idén is lehetne így! 

Vincze Nikolett körjegyző: Nálunk a fiatalok így csinálják Rimócon. Bérelnek lovas hintót és a mikulás 2 

krampusszal megy a gyerekekhez. 

Szentes Dezsőné képviselő: Volt már ez, de egyeseknek nem tetszett. Én mindig is így akartam, mert 

szerintem ez az igazi. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor a bizottság beszélje meg a csomagokat. Tavaly 1000 forintot kaptak 

az idősek és vacsorát. 

Vincze Nikolett körjegyző: Mennyi idős van? 

Szentes Dezső polgármester: Kb. 50. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Tavaly mennyibe kerültek ezek a rendezvények? 

Vincze Nikolett körjegyző: Tavaly 345.000 forintba került az idősek napja és 112.000 forintba a mikulás 

est. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor csináltassunk csomagot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Egy csomag lehet 3000 Ft értékű is, és akkor 150.000 forintba fog kerülni. 

Olcsóbban jön ki, mint tavaly. 

Szmorad László alpolgármester: Nem kell mind a 345.000 forintot elkölteni úgy, mint tavaly. Aki örül, 

az örül a 3000 forintnak is. 

Szentes Dezső polgármester: Minek örülnének jobban a pénznek vagy a csomagnak? 

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem a csomagnak. 

Szentes Dezső polgármester: Tavaly 600 forint volt a gyermekeknek a mikulás csomag. Akkor döntsünk 

már erről előbb, hogy ez maradjon-e? 

Szmorad László alpolgármester: Legyen a mikulás csomag 800 forint az időseké 3000 forint. 

Szentes Dezső polgármester: Maradhat így? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Arra azért figyeljünk, hogy jobb csokikat is tegyenek bele. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen állandó lakóhellyel rendelkező 14 éven aluli gyermekeknek 

mikuláscsomagot készíttet 800 Ft/csomag értékben, míg a 70 éven felüli időseket 

3.000 Ft támogatásban részesíti. 

A képviselő-testület megbízza a Településgazdasági és Népjóléti Bizottságot, hogy a 

csomagok elkészítéséről és kiosztásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

N) Területfejlesztési Koncepció 

Takács Tamás képviselő: A polgármester úr mindenkinek átküldött egy anyagot, ez a Salgótarjáni 

Kistérség Megújított Területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. November 12-én fog 

letelni a 2 hónapos határidő, hogy hozzá tudjunk szólni. Aki még nem nézte meg e-mailben, az kérje el 

papír alapon, mert ezt addig meg kellene beszélnünk, emellett ne menjünk el szó nélkül. November 12-e 

előtt legyen egy ülés. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor hívjatok össze bizottsági ülést és ott megbeszéljük. 
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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 

111/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságot, hogy átruházott hatáskörben 

véleményezze a Salgótarjáni Kistérség Megújított Területfejlesztési Koncepciója, 

Stratégiai és Operatív Programját és észrevételeit juttassa el Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Munkaszervezete részére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 

 

O) Bursa Hungarica 

Vincze Nikolett körjegyző: A testület kérte, hogy az idén csatlakozzunk a Bursa programhoz, ehhez 

kérünk egy testületi határozatot is. Meg is beszélhetjük a következő ülést is, hogy mikor tartsuk a Bursába 

a jelentkezési határidő november 14. November 14. és december 5. között össze kell ülni, hogy el tudjuk 

bírálni a pályázatokat. 

Szentes Dezső polgármester: Legyen majd november 17-én 17 órakor az ülés. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2011 (X.20.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

6. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 19.15 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

         Takács Tamás         Szentes Dezsőné 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


