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üléséről készült jegyzőkönyv 

Ülés ideje: 2011. november 17-én (csütörtök) 16.00 óra 

5/2011. 



 2 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településgazdasági és Népjóléti 

Bizottságának 2011. november 17-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 

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. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

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

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 
 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 
 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

A bizottság a napirendet tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. A Körjegyzőség 2011. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előterjesztésben láthatjátok a települési hozzájárulásokat a 

körjegyzőség költségvetéséhez. Szalmatercs időarányosan tudott teljesíteni a hozzájárulásokban, 

igaz az év folyamán volt, hogy megszorultunk, de a folyószámlahitel és az Önhiki segített. Együttes 

ülésen költségvetést is kell majd módosítanunk például a népszámlálás miatt is. 

Szentes Dezsőné képviselő: Amivel Szécsényfelfalu el van maradva, azt Endrefalva megelőlegezi? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. Így a körjegyzőség még nem szorult hitelfelvételre a bérek 

kifizetéséhez. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Volt felmentett dolgozónk? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen. Szécsényfelfaluban és Endrefalván, két köztisztviselő nyugdíjba 

vonult. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Mit takar az állományba nem tartozók juttatása? 

Vincze Nikolett körjegyző: A januári területi kisebbségi választással kapcsolatos kifizetéseket. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Ha nincs más kérdés, akkor szavazásra 

bocsátom az előterjesztést. 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

12/2011. (XI.17.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Endrefalva – Szalmatercs – 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2011. évi I-III. negyedévi 

költségvetési beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

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

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: A CKÖ-nél miért magas a teljesítés? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A feladatalapú támogatás miatt. 

Szentes Dezsőné képviselő, bizottsági tag: A finanszírozási műveleteknél miért 11 %? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A hitel miatt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Az egyéb önkormányzati eseti pénzellátás miért 159 %? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Elsősorban a gyermekvédelmi miatt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: A 2. sz. mellékletnél a közművelődésnél a bevételek 200 

%-on teljesültek. Miért? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Ez a kultúrház bérleti díját takarja. Mivel a tervezéskor úgy 

gondoltuk, hogy a felújítás hamarosan elkezdődik és az épületet már nem lehet használni, bevételt 

nem terveztünk, ezt már 35 e Ft-ra módosítottuk. A beruházást viszont még nem kezdtük el, így 

továbbra is ki tudtuk adni az épületet, amiből már 70 e Ft bevételünk van. Az átmeneti segélynél 

jelennek meg az egyéb juttatások is. Például a CKÖ ruhaosztása vagy a húsvét előtti 

élelmiszerosztás. 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt át kellene tenni az egyéb önkormányzat által megállapított 

juttatásokhoz, mert ott csak a jogszabály szerinti átmeneti segély lehet. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Rendben. 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: Akkor így elfogadásra javaslom. 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

13/2011. (XI.17.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2011. évi I-

III. negyedévi költségvetési beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat melléletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
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3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök: A költségvetés módosításhoz kérdés, vélemény? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Az előirányzat módosítási javaslatban láthatjátok, mik 

változnak. Főként azok a dolgok, amikre rá is kérdeztetek az I-III. negyedévi beszámolónál. 

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 Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

14/2011. (XI.17.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének módosítását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Főként az idei számokkal számoltunk. A normatíva összege a 

költségvetési törvénytervezetben nem módosult. Változás az előző évhez képest akkor lehet, ha a 

fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó jövőre visszajön. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Szavazásra bocsátom az előterjesztést. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

15/2011. (XI.17.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja Endrefalva – Szalmatercs - 

Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési 

koncepcióját. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 

 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós bizottsági elnök 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: Alapos az előterjesztés, még az ebadóról is van 

benne írva. 
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Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A tervezet szerint az önkormányzat joga lesz eldönteni a 

bevezetését és figyelembe kell venni a szociális helyzetet is. Sajnos pont azoknak a kutyatartásával 

van a probléma, így ők ezt az ebrendészeti hozzájárulást sem fogják fizetni, nem is fogjuk tőlük 

tudni behajtani. Az önkormányzatnak viszont sok többletfeladatot okoz majd. 

Vincze Nikolett körjegyző: A keretösszegeket nézzétek meg. A beiskolázási támogatásnál csak a 

középiskolásoknak terveztünk, hiszen a főiskolásoknak ott lesz a BURSA. Ezeket a szabadon 

választott feladatokat, juttatásokat át kell gondolni. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Településgazdasági és Népjóléti Bizottsága 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Településgazdasági és Népjóléti Bizottságának 

16/2011. (XI.17.) TNB határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsága megtárgyalta és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: bizottsági elnök 
 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a bizottsági ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós 

     bizottsági elnök 


