
 

 

 

 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottságának 

bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 

Ülés ideje: 2011. november 10. (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. november 10-én 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 

 Gréczi-Zsoldos Miklós Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság tagja 

     Településgazdasági és Népjóléti Bizottság elnöke 

Horváth Tamás  Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság külsős tagja 

Illés Péter László Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tagja 

Szentes Dezső  polgármester, meghívott 

Szmorad László alpolgármester, meghívott 

Keresztes Imre meghívott 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

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

Megállapítja, hogy a Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 3 fővel határozatképes. 

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

elfogadását. 

 
Napirendi javaslat 

 

1. Játszótér kialakítására vonatkozó pályázat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

2. A Salgótarjáni Kistérség Megújított Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai és Operatív 

Programjának véleményezése 
 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

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

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. Játszótér kialakítására vonatkozó pályázat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: Testületi ülésen is volt már szó a játszóteres pályázatról. Jó lenne, ha a 

játszótér gyereknapra elkészülne. Meghívtuk Keresztes Imre vállalkozót is, hogy adjon árajánlatot a 

munkára és beszélgessünk a részletekről. Felkérem a polgármester urat, mondja el, hol tart most a 

játszótér ügye. 

Szentes Dezső polgármester: Beszéltem azokkal a cégekkel, akik a pályázathoz az árajánlatokat adták. Az 

egyikük azt a választ adta, hogy ők csak a játékok beszerzésében szeretnének közreműködni, mint 

alvállalkozó. 

Keresztes Imre meghívott: Ez MVH-s pályázat? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. 

Keresztes Imre meghívott: Meddig kell megvalósítani, mikor kellene csinálni? 

Vincze Nikolett körjegyző: Az első kifizetési kérelmet a határozat kézhezvételét követő 9 hónapon belül 

be kell nyújtani. 



Takács Tamás bizottsági elnök: A játékokat forgalmazó cég küldött képes ajánlatot a pályázatban 

beállított játékokra. 

 

Takács Tamás bizottsági elnök ismerteti az ajánlatot. 

 

Keresztes Imre meghívott: A megvalósítás során sok a földmunka, érdemesebb lenne még az idén ezeket 

elvégezni. 

Szmorad László alpolgármester: Az eszközöknek milyen szabványoknak kell megfelelnie? 

Keresztes Imre meghívott: Minősíteni kell minden eszközt. 

Illés Péter László, a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tagja: Kivel 

szoktad csináltatni a játékokat? 

Keresztes Imre meghívott: Salgótarjániakkal. Utoljára Érsekvadkertre csináltunk. 

Szmorad László alpolgármester: Az fontos, hogy kemény fa legyen, hogy tartós legyen. 

Keresztes Imre meghívott: Kérni kell árajánlatot az eszközökre is legalább három helyről. Az MVH-s 

pályázatoknál sok az adminisztráció. Ez miatt is azt javasolnám, hogy meg kell kezdeni még az idén a 

beruházást. Fel tudom ajánlani, hogy elviszem a terveket, átnézem és hozok árajánlatot a megvalósításra. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Rendben. Köszönjük! 

Keresztes Imre meghívott: Én köszönöm a meghívást. 

 

Keresztes Imre meghívott 17.309 órakor távozott az ülésről. 

 

2. A Salgótarjáni Kistérség Megújított Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai és Operatív 

Programjának véleményezése 
 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

Takács Tamás bizottsági elnök: A program felülvizsgálata zajlik. November 12. a véleményezés 

határideje. Azért javasoltam, hogy vitassuk meg, mert Szalmatercs neve szinte nem is szerepel benne. 

Egy-két helyen van megemlítve. Átnéztem a szécsényi kistérség stratégiáját is, az jobb. Az például ír az 

árvízvédekezésről, az elkerülő utakról, járdákról. Összeírtam pár gondolatot, melyeket szeretnék 

ismertetni. 

 

A bizottság elnöke ismerteti az alábbi javaslatokat: 

- „Vizek helyzeténél kerüljön megemlítésre a Ménes patak és a Hagymás patak helyzetének 

rendezés. 

- A hígtrágyák kezelése nem megoldott (Karancsság-sertéstelep). 

- A környezeti zaj helyzete: jelentősen nőtt az utakon közlekedő gépjárművek száma és ezzel együtt a 

közlekedés zaja is. Tapasztalható ez a 22. számú út átkelési szakaszain. Figyelembe kell venni a 

határokhoz tartó teherforgalmat is. Az elkerülő út hiánya Szalmatercs települést is érinti. Továbbá 

közlekedésbiztonságilag elkerülhetetlen egy gyalogosjárda megépítése. 

- Levegőtisztaság védelem: Sajnos az életkörülmények és az egyre nehezebb szociális helyzet miatt 

nő a rongyfűtések száma. A karancssági sertéstelep miatt is nagyon sok lakossági panasz érkezik.  

Gondot okoznak a parlagon fekvő gondozatlan közterületek is. 

- Hulladék-gyűjtés: a szelektív hulladékgyűjtés a településen nem megoldott. 

- Árvíz- és belvíz okozta problémák: árvízvédelmi rendszerek kiépítésére szükség van. 

- Szükség van a településközpontok rehabilitációjára is. 

- Problémát jelent a térség és a település számára is a fiatalok elvándorlása és a fokozódó 

társadalmi különbségek  

- Hiányzik a települések összefogása, kooperációja. 

- Néhány település lesz képes előrelépést, fejlesztést véghezvinni, a leghátrányosabb helyzetben lévő 

települések felzárkóztatása a legfontosabb a térség érdekében. 

- Célok: településkép javítása, funkciót vesztett épületek új célra való hasznosítása (elhagyott TSZ 

telepek, kúriák, kastélyok, műemlékvédelmi épületek)” 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Ezek jók, küldjük el a kistérségnek. 

Szentes Dezső polgármester: Megkérdeztem, még hétfőn is el tudjuk küldeni e-mailben. 



 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Takács Tamás bizottsági elnök 

 

A) Bérleti szerződés 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeretném kérni a bizottság véleményét a fodrászhelyiség bérleti 

szerződésével kapcsolatban. 

Szmorad László alpolgármester: Az van benne, amit megbeszéltünk, szerintem rendben. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Rendben. 

 

B) IKSZT 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Felhívott ma a civil szervezet képviselője, hogy egyéb okok miatt 

szívesen lemondana az egyesület vezetéséről, viszont, hogy a pályázat ne ússzon el, valakinek be kellene 

lépni az egyesületbe, aki képes a beruházást megvalósítani. Építési engedély még mindig nincs. Javaslom, 

hogy a jövő heti ülésre hívjuk meg a civil szervezet vezetőjét. 

Szmorad László alpolgármester: Vegyük át az egyesületet? 

Takács Tamás bizottsági elnök: Én úgy érzem, hogy annyi mindent megtettünk a pályázat érdekében és 

mégsem haladunk. Létrehoztunk egy Bizottságot, beszéltünk róla falugyűlésen, meghívtuk egy 

beszélgetésre a régi képviselőket, kértem segítséget az országgyűlési képviselőnktől. Sajnálom, hogy itt 

tartunk. Tavaszra megjelennek az energiakorszerűsítési pályázatok, át kell nézni majd nézni azokat is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági tag: Lépnünk kell valamit, mert az emberek minket fognak hibáztatni, 

ha a beruházás nem valósul meg. 

 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag 18.00 órakor távozott az ülésről. 

 

C) Pályázat térfigyelő kamerákra 

Takács Tamás bizottsági elnök: A polgármester urat kérdezem, hogy áll a pályázat? 

Szentes Dezső polgármester: Megjött a támogatási határozat. 

Illés Péter László, a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tagja: Én úgy 

tudom, hogy még nincs döntés. Az jött levélben, hogy pályázhatunk. 

Takács Tamás bizottsági elnök: Szerintem a pályázat még be sincs adva, mert a polgárőrség elnöke még 

tudomásom szerint nem írta alá. 

Vincze Nikolett körjegyző: Meg lett hosszabbítva a pályázati határidő. 

 

D) ÉMOP pályázat 

Takács Tamás bizottsági elnök: Hogy áll az ÉMOP pályázat, amelyet az árvíz sújtotta települések 

adhattak be? 

Szentes Dezső polgármester: Elutasították. 

 

E) ÖNHIKI 

Vincze Nikolett körjegyző: Az ÖNHIKI pályázat II. ütemén 1.500.000 Ft-ot nyertünk. 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a bizottsági ülést 18.40 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Takács Tamás 

bizottsági elnök 


