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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-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 

Vincze Nikolett körjegyző 

 Horváth Tamás külső bizottsági tag 

 Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

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

képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Takács Tamás képviselő jelezte, hogy nem biztos, hogy részt tud 

venni az ülésen. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László 

alpolgármestert és Gréczi-Zsoldos Miklós 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. A Körjegyzőség 2011. évi I.-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

3. Az Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

4. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

5. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának a megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

7. A 2012. évi munkaterv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

8. Egyebek 

 

9. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

1. Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: A vízkárra elhárításra benyújtott ÉMOP-os pályázatunkat elutasították. 

Október 27-én kistérségi ülésre került sor a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása 

ügyében, döntés nem született. Szécsény polgármestere jelezte, hogy Szécsény kilép a Kelet-Nógrád 

Hulladékgazdálkodási Társulásból. November 1-től 7 fő segédmunkást alkalmazunk nettó 28.500 

forint/hó munkabérért. Szintén sor került november 4-én Hulladékgazdálkodási Tárulás alakuló ülésére. A 

térségben Karancsságtól Sóshartyánig egyedül Szalmatercs csatlakozott, ezt a testületi határozat 

felhatalmazása alapján aláírtam. 34 település vesz részt rajta. Várhatóan 2015. januárjában fejeződik be az 

építkezés. Az előkészítésre várhatóan 49.710 forintot kell majd fizetnünk. A beruházáshoz úgy hallottam, 

hogy 1.300.000 forintot kell majd befizetni, ha ezt valamelyik település nem tudja befizetni, akkor azt 

mondta Salgótarján alpolgármestere, hogy ezt Salgótarján átvállalja. Természetesen a szavazati 

arányokban nem változtat, de a tulajdoni rész növekszik ennek arányában. Az áfa nem elszámolható 

ebben a pályázatban. A héten polgárvédelmi felkészítést hajtottunk végre, november 21.-én 17 órától lesz 

az országos katasztrófavédelmi gyakorlat. Elrendelték a műszaki mentő kézi rajnak a behívását, mely 

összesen 4 fő, illetve egy kiértesítő személyt is be kellett hívni. A kiértesítők kimentek, senki nem jelzett 

vissza, hogy nem tud jönni. Elkezdtük az ÉMOP 3.1.3. pályázat előkészítését, melyet az utakra adunk be. 

A mai napon vis maior utóellenőrzés volt. Kifizetésre kerültek a beiskolázási segélyek összesen 228.000 

forint, ebből a középiskolásoknak 168.000 forint, a főiskolásoknak 60.000 forint. ÖNHIKI pályázaton 

nyertünk 1.500.000 forintot. Ezt a Karancssággal, illetve a Körjegyzőséggel szembeni tartozásaink 

rendezésére fordítottunk. Miután megtudtuk, hogy ilyen keveset nyertünk, Hegedűsné pénzügyi főelőadó 

egy hétvége alatt megcsinálta a pályázati anyagot és beadtuk az ÖNHIKI pályázat III. ütemére is 

pályázatunkat. Ezúton is köszönjük neki munkáját. A hiánypótlást hétfőn kell bevinnünk az 

Államkincstárba. Olyan észrevételeket tettek, hogy a falugondnoki szolgálatot és a tagdíjakat ki kell 

venni, mert nem kötelező feladat. 

Kérem a képviselő-testületet a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatónk 

tudomásul vételét. 

 

2. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi beszámolójának a megtárgyalása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Az anyagot készen kaptuk Endrefalváról. Nem kell hozzájárulnunk a 

Körjegyzőség működéséhez annál többel, mint amit kaptunk. Módosítások lettek például a népszámlálás 

miatt. A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tárgyalta kérem az elnök Urat, hogy ismertesse a 

bizottság álláspontját. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A beszámolót változtatás nélkül elfogadásra javasoljuk. 

Szentes Dezső polgármester: Aki egyet ért a Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési 

beszámolójával az kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Endrefalva – 

Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetése I-

III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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3. A 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Én a kiküldött anyaghoz csak annyit kívánok hozzászólni, hogy 

megpróbáltuk visszafogni magunkat és takarékosan gazdálkodni. Megkérem a bizottság elnökét, hogy 

véleményezze a beszámolót. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság tárgyalta az I-III. 

negyedévi költségvetési beszámolót. Ami kérdésünk volt, azt a bizottsági ülésen feltettük Hegedűsnének 

és választ is kaptunk rá. Például miért nőttek a CKÖ bevételei, mert kaptak feladatalapú támogatást. Az 

Önkormányzatnál nem lett betervezve az egyszeri gyermekvédelmi támogatás és a kultúrház bérleti díja. 

Szerintem jól gazdálkodtunk, nem költöttünk felesleges dolgokra. A bizottság a beszámolót elfogadásra 

javasolja. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy, aki egyet ért az Önkormányzat I-

III. negyedévi beszámolójával az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolóját és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

4. A 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Pontosan az előbb elmondottak miatt kell most módosítanunk a 

költségvetésünket. Az anyagot megkaptátok, láthatjátok a rendelet-tervezetet. Kérem a bizottsági elnököt, 

hogy ismertesse a bizottság álláspontját! 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Igen a bizottság tárgyalta a költségvetés módosítását és úgy ítéltük 

meg, a módosítások indokoltak voltak, a tervezetet elfogadásra javasoljuk. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy, aki egyet ért az Önkormányzat 

2011. évi költségvetésének a módosításával az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának a megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Most kaptátok meg az anyagot. Elöljáróban annyit mondanék, hogy ezek 

természetesen csak tervszámok, a tavalyi adatokat tudtuk figyelembe venni. Egyet tudunk, hogy hajtó és 

kenőanyagok drágulnak és az ÁFA is emelkedni fog jövőre. 

Vincze Nikolett körjegyző: A normatív támogatás nem változik, azt tudjuk, a dolgozói létszám nem 

változik, az illetményalap és cafetéria a tervezet szerint nem változik, tehát ugyanazzal lehet számolni. 

Szécsényfelfaluban van egy betöltetlen álláshely és Szalmatercsen egy fizetés nélküli szabadságon lévő 

dolgozó. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasoljuk. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy, aki egyet ért a Körjegyzőség 

2012. évi koncepciójával az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Endrefalva – 

Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi koncepcióját és 

azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(A koncepció a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

                                 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Új adót lehetne kivetni a jövő évben, az ebadót. 

Szmorad László alpolgármester: Be is kell vezetni! 

Szentes Dezsőné képviselő: De kinek vezeted be? 

Vincze Nikolett körjegyző: Figyelembe kell venni az ebtartó szociális helyzetét is. 

Szmorad László alpolgármester: De ha nem vetünk ki semmilyen adót, akkor nem leszünk jogosultak 

semmire. 

Vincze Nikolett körjegyző: Nézzétek meg a táblázatban a főbb keretszámokat, hogy ez így elfogadható-e? 

A szöveges részből kiemelném, hogy át kell gondolni, azokat a feladatokat, juttatásokat, amelyek nem 

kötelezőek. 

Szentes Dezső polgármester: El kell döntenünk, hogy Bursa ösztöndíjat adunk vagy beiskolázási segélyt, 

mert mind a kettőt nem lehet. Sőt sok helyen úgy működik, például Endrefalván, hogy aki 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az nem kap beiskolázási segélyt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát az iskoláztatási támogatásnál csak a középiskolásokat terveztük be, a 

főiskolásoknak ott lesz a Bursa. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A kettőt én sem javaslom. Sajnos a főiskolások száma nem sok a 

faluban, támogatni kell őket. A Bizottság nevében elfogadásra javaslom a 2012. évi költségvetési 

koncepciót. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy, aki egyet ért az Önkormányzat 

2012. évi koncepciójával az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

125/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját - megtárgyalta és az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más 

jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az 

önkormányzati költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell 

a tervezést elvégezni. 

További felhalmozási előirányzatot a képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező 

önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés 

egyensúlya biztosítható. 

2.) A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szinten tartva kell a rendelettervezetbe 

beépíteni. 

3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, amelyek az 

önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek. 

4.) Nem kötelező feladatokra az alábbi tételeket tervezzük: 

- Átmeneti segélyek: 300 e Ft 

- Civil szervezetek támogatása: 

o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 50 e Ft 

o Polgárőrség: 50 e Ft 

o Szalmatercsért Baráti Egyesület: 50 e Ft 

- Rendezvények megtartása 1.000 e Ft 

- Beiskolázási támogatás: 

o Középiskolások: 150 e Ft 

- BURSA ösztöndíjpályázat: 50 e Ft 

- Temetési segély: 100 e Ft 

- Pályázati önerő biztosítása: 500 e Ft 

- Településfejlesztési Nonprofit Kft létrehozása: 600 e Ft 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

7. A 2012. évi munkaterv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Délután Takács Tamás képviselő bent volt a hivatalban, elmondta javaslatait 

és kérte, hogy tolmácsoljam azokat. Januárban a testületi ülésen szeretne foglalkozni a megnyíló pályázati 

lehetőségekkel és a költségvetés előkészítése is napirend lenne, mivel mindig csak a kész változatot látja 

a testület. Tehát a januári ülésen kellene ezekről beszélni. Aztán a márciusi közmeghallgatás szerinte nem 

szerencsés, mert még tart majd a kultúrotthon felújítása és nem fogjuk tudni hol megtartani a 

közmeghallgatást. Az egyesületek beszámoltatását tegyük át márciusról májusra, mert az egybeesne akkor 

a kötelező közhasznúsági beszámolási határidővel. 

Szentes Dezső polgármester: Én nem javaslom, hogy januárban tárgyaljuk a költségvetést a testületi 

ülésen, mert még januárban semmit nem tudunk, csak annyit, mint most. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Január végén jön ki az állami normatív támogatás. 

Szentes Dezső polgármester: Én nem látom értelmét, hogy erről januárban beszéljünk, ez ráér februárban. 

Közmeghallgatás nem egyenlő a falugyűléssel, ez nyilvános képviselő-testületi ülés, itt a hivatalban is 

meg tudjuk tartani. Aki akar, bejöhet testületi ülésre és javaslatot tehet. 

Szmorad László alpolgármester: Ide nem sokan férnek be, akkor tartsuk a templomban majd. 

Szentes Dezső polgármester: Megkérdezzük a plébános urat, nem hiszem, hogy elzárkózik tőle. 
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Vincze Nikolett körjegyző: A képviselő úr javasolta még, hogy írásban kérjünk beszámolót azoktól a civil 

szervezetektől is, akiknek tagdíjat fizetünk, vagy támogatást adtunk. Novemberben beszéljük meg a 

mikulást és az öregek napját, mert mindig elkésünk vele. Októberre nem terveztünk ülést, úgyhogy akár 

be is tehetünk egyet a rendezvények megbeszélésére. 

Szentes Dezső polgármester: Októberben van az idősek világnapja akkorra is át lehetne tenni az idősek 

napját. Ez csak a fűtés miatt alakult ki így, hogy két egymást követő napon van a mikulási ünnepség és az 

idősek napja. 

Szmorad László alpolgármester: Szerintem ez csak egy tervezet, ezen még lehet évközben módosítani. 

Ha szükség lesz rá, úgyis összehívjuk a testületi ülést. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem januárban ne legyen ülés és hagyjuk így a munkatervet. A 

pályázatokról decemberben is tudunk beszélni. Ha pedig szükség lesz rá, januárban is összehívunk egy 

ülést. 

Vincze Nikolett körjegyző: Csak az rendkívüli ülés lesz. 

Szentes Dezső polgármester: Az önkormányzati törvény évente legalább hat ülést ír elő, az bőven 

megvan. El kell gondolkodnunk a három bizottságon is a jegyzőnő leterheltsége miatt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Elég kettő. 

Vincze Nikolett körjegyző: Elég egy is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Összegyúrjuk a kettőt. 

Szmorad László alpolgármester: A bizottság előre megtárgyalja, előkészíti a döntést, hogy ne kelljen róla 

testületin annyit beszélni. 

Szentes Dezső polgármester: Úgy vélem, hogy csak Szalmatercs vonatkozásában 3 bizottság üléseit, a 

képviselő-testület üléseit, a Karancssággal közös üléseket, valamint a CKÖ üléseit jegyzőkönyvezni nagy 

teher. Visszatérve a munkatervre, a januári ülést nem javaslom, a márciusi közmeghallgatás átkerülhetne 

áprilisra. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor a falugondnoki szolgálat beszámolója márciusra kerülhetne, a civil 

szervezetek beszámolója pedig áprilisra. 

Horváth Tamás külső bizottsági tag: A polgárőrségé maradhat márciusban. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A Tűzoltó Egyesületé is maradhat márciusban. 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor a falugondnoki szolgálat beszámolója cserélődik csak fel a Baráti 

Egyesület beszámolójával. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy, aki egyet ért a képviselő-testület 

2012. évi munkatervének az előbbiekben módosított változatával az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét a 

melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület munkájának előkészítésében 

érdekelteket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa. 

(A munkaterv a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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8. Egyebek 

 

A) Járások 

Szentes Dezső polgármester: Néhány szót szólnék a készülő önkormányzati törvényről, illetve a 

bennünket is érintő változásokról. Megint járások leszek és mi a salgótarjáni járáshoz fogunk tartozni, 

nálunk lesz meghúzva a vonal, pedig a szécsényi térség szeretett volna minket, Karancsságot és 

Ságújfalut, a nem hivatalos információk szerint. Megkerestem a kormányhivatal igazgatóját és mondtam 

neki, hogy mi már 10 éve vagyunk körjegyzőség és szeretnénk együtt maradni Endrefalvával és 

Szécsényfelfaluval, mi velük szeretnénk közös hivatalt kialakítani és megkértem, hogy tolmácsolja a 

belügyminisztériumnak a kérést. Az új törvénytervezet szerint járáson kívül településsel nem lehet közös 

hivatalt létrehozni. Azt ígérte az igazgató úr, hogy felvetésünket továbbítja. 

 

B) Mikulás csomagok 

Szentes Dezső polgármester: A boltban mondtam, hogy a képviselő-testület döntött a mikulási 

csomagosztásról és a rendelkezésre álló fedezetről. Azt mondta az üzlet vezetője, hogy kellene neki egy 

olyan személy, aki eldönti, hogy mi legyen a csomagban, mert a márkásabb csokik 100 forintnál 

kezdődnek. Mondtam, hogy a bizottság tagjai fognak segíteni ebben. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem legyenek benne olcsóbbak és drágábbak is. 

Szentes Dezső polgármester: 92 fő 14 éven aluli gyermek rendelkezik állandó lakcímmel településünkön. 

 

C) IKSZT 

Szentes Dezső polgármester: Beszéltem Tóth Andrással és azt mondta, hogy mivel ideje sincs, pénze 

sincs és külföldi munkalehetősége is lenne, ha belépnénk az egyesületbe, átadná a vezetését, de nem most 

rögtön, hanem idővel. Ezen a képviselő-testületnek el kell gondolkodnia. 

 

D) Polgárőr pályázat 

Szentes Dezső polgármester: A térfigyelő kamerákra a pályázat benyújtásra került. 

 

E) Játszóteres pályázat 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testülethez a játszótér megépítéséhez 3 árajánlat érkezett. 

Dönteni kellene a képviselő-testületnek, hogy a három árajánlat közül melyiket választjuk, melyik a 

legkedvezőbb. Én javaslom, hogy az Út- GARANTOR Kft. ajánlatát válasszuk. A cég székhelye: 1154 

Budapest, Szerencsi út 172., képviselője: Dudás Sándor. A képviselő-testület a játszótér kivitelezésével 

ezt a céget bízza meg. Láthatjátok, hogy tőle érkezett a legkedvezőbb ajánlat. Aki ezzel egyetért, az 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2011. (XI.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a játszótér 

kialakítás megvalósítására adott árajánlatokat és úgy döntött, hogy a munka 

elvégzésére az Út-Garantor Kft.-t (székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172., 

képviselője: Dudás Sándor) bízza meg nettó 5.193 000 + áfa, azaz ötmillió-

százkilencvenháromezer forint összegű megbízási díj ellenében. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 18.10 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

       Szmorad László     Gréczi-Zsoldos Miklós 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


