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Szalmatercs  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  2011.  december  8-án  megtartott 
közmeghallgatással  egybekötött  ülésének 
jegyzőkönyve



J e g y z ő k ö n y v

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 17.00 órakor, 
az  Önkormányzat  Hivatalában  (3163  Szalmatercs,  Kossuth  út  48.)  megtartott  közmeghallgatással 
egybekötött testületi 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 (20.00 óráig)
Balga Béla lakos (20.00 óráig)

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket,  és a meghívott vendégeket,  megállapítja,  hogy a  
képviselő-testület  5  fővel  határozatképes.  Az  ülést  1700-órakor  megnyitja.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  
javasolja  Takács  Tamás  és  Szentes  Dezsőné  képviselőket,  majd  javasolja  a  meghívóban  kiküldött  
napirendet elfogadásra.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

3. Hatósági vízdíj, szennyvízdíj megállapítása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

4. Hulladékkezelési díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

5. Emléktorna megrendezésének megbeszélése
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

6. Falugondnoki pályázat kiírása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

7. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

8. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül), ÉMOP pályázat, tervezői árajánlatok megbeszélése

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

Napirendek tárgyalása
1. Közmeghallgatás

Szentes Dezső polgármester: Az első napirendi pontunk a közmeghallgatás. Ennek jelentősége, hogy a 
lakosok közérdekű javaslataikat a testület elé terjeszthetik. Egy ember élt a lehetőséggel, Balga Béla, így 
neki adnám át a szót.
Balga Béla lakos: Én megmondom őszintén olvastam a meghívóban, hogy miről lesz szó és a napirendek 
miatt jöttem el. Az emléktornával kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni, de nem tudom, hogy 
most tegyem fel vagy később.
Szentes Dezső polgármester: Most is felteheted.
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Balga Béla lakos: A szemétszállítási díjjal kapcsolatban is szeretnék érdeklődni. A tévében hallottam, 
hogy a kormány preferálja  a  szelektív  hulladékgyűjtést.  Kedvező lenne a  falunak,  ha lenne szelektív 
hulladékgyűjtés, több helyen is van már ilyen, de ti erről bizonyára többet tudtok. Ez lett volna az egyik 
javaslatom,  a  másik,  hogy nincsenek az emberek  rendesen tájékoztatva.  Volt  több helyi  újság  is,  de 
megszűntek. Szerintem ez az emberek többségének hiányzik. Nekem ennyi észrevételem lett volna.
Vincze Nikolett körjegyző: Az emléktornával kapcsolatban is szeretett volna kérdezni.
Balga Béla lakos: Igen, mert érdekelt vagyok benne, Balga Jenő az édesapám volt. Most nem tudom, 
hogy lesz, mert a kultúrház is átépítés alatt van. Más helyszínt kell keresni.
Szentes Dezső polgármester: Szerintem meg lehet még tartani a klubban.
Szmorad László alpolgármester: Mi már erről beszéltünk és arra gondoltunk, meg lehetne tartani a falu 
valamelyik vendéglátó egységében is. Az asztalok adottak, a székek adottak, az asztaliteniszt is meg lehet 
oldani a teraszon, ha leponyvázzuk.
Takács Tamás képviselő: Szerintem Karancsságon is  meg  lehetne  tartani,  ha a  foci  úgyis  ott  lesz a 
tornateremben, a sakk és az asztalitenisz lehetne az aulában.
Szmorad László alpolgármester: De nem egy napon van a kettő.
Takács Tamás képviselő: Szerintem össze lehetne kötni a kettőt.
Szmorad László alpolgármester: Én nem támogatom, hogy Karancsságon tartsuk, ezen szalmatercsiek 
vesznek részt, fölösleges utaztatni őket, ha helyben is meg lehet tartani.
Takács Tamás képviselő: Mivel a költségvetésben nem határoztunk meg rá keretet,  ezért a közösségi 
célok alszámláról szeretnénk a rendezvényt finanszírozni.
Szentes Dezsőné képviselő:  A tavalyi  rendezvény 81.200 Ft-ba került,  ebből 46.230 Ft reprezentációs 
kiadás volt, míg 34.970 Ft-ba kerültek a felszerelések.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: É vállalom a kupák beszerzését.

Szalmatercs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal  és  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
2011. december 29-én Balga Jenő, Szmorad László, Győri Sándor Asztalitenisz, Sakk 
Emlékversenyt  rendez,  míg  2011.  december  30-án  Oravecz  Ferenc,  Juhász  Márton 
Labdarúgó Emléktornát szervez.
A  rendezvény  költségeire  a  „közösségi  célok”  nevű  alszámláról  80.000  Ft,  azaz 
nyolcvanezer forint összegű keretet hagy jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes  Dezső polgármester:  November  25-én a  Megyeháza  nagytermében  katasztrófavédelmi  ülésre 
került sor. Tájékoztatást kaptunk az új katasztrófavédelmi törvényről, valamint arról, hogy megszűnnek 
az önkormányzati tűzoltóságok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása alá fognak kerülni. 
December  4-én  100  gyermek  részére  osztottunk  mikuláscsomagot.  Köszönöm  Szentes  Dezsőné  és 
Gréczi-Zsoldos  Miklós  képviselőknek  a  segítségét.  December  8-án,  azaz  a  mai  napon  karitaszos 
segélycsomag érkezett, ennek szétosztására a holnapi napon kerül sor. Összesen 980 kg tészta, 375 kg 
étolaj és 378 kg vaníliás karika kerül szétosztásra a lakosság körében. Kérem a tájékoztatóm tudomásul 
vételét.
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3. Hatósági vízdíj, szennyvízdíj megállapítása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes Dezső polgármester: A szolgáltató által adott díjjavaslatot kiküldtük, van valakinek véleménye, 
kérdése?
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Véleményem szerint térségünkben magasabbak a vízárak.

Mivel  további  kérdés,  hozzászólás nem volt,  Szalmatercs  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(XII.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott
hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás

lakossági és közületi díjáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Hulladékkezelési díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes Dezső polgármester: A szolgáltató által adott díjjavaslatot kiküldtük, van valakinek véleménye, 
kérdése?
Szmorad László alpolgármester: nem értem, hogy ha nyeresége van a cégnek, miért  kell emelnie? A 
közfoglalkoztatással  elért  megtakarítás  hol  jelenik  meg?  Javaslom,  hogy  a  polgármester  ezeknek  a 
kérdéseknek járjon utána.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Jó lenne, ha szalmatercsiek is foglalkoztatva lennének a cégnél.
Takács Tamás képviselő: Sok helyen már túlmunkát sem tudnak fizetni, ők pedig még azt is be tudnak 
tervezni.

Szalmatercs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  0  ellenszavazattal  és  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  VGÜ  Salgótarjáni 
Városgazdálkodási és Üzemeltetési  Kft. által  adott  költségkalkulációt áttekintve úgy 
határozott, hogy a polgármester az alábbiakról kérjen tájékoztatást:
1. Miért kell  a hulladékkezelési  díjakat emelni,  amikor így is nyereséggel számol a 
cég?
2. A közfoglalkoztatással elért megtakarítás hol jelentkezik?

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  a  képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  2  tartózkodással  
(ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011.(XII.08.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5. Emléktorna megrendezésének megbeszélése
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes Dezső polgármester: Az emléktornával kapcsolatos feladatokat megbeszéltük az első napirendi 
pontnál, így térjünk át a következő napirendre.

6. Falugondnoki pályázat kiírása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes  Dezső  polgármester:  Köztudott,  hogy  a  falugondnok  kérte  felmentését  a  nyugdíjbavonulása 
miatt, így ki kell írni a pályázatot. Előkészítettünk egy kiírást, kérem a testület jóváhagyását.
Szmorad László alpolgármester: A kiírás, alapos, összeszedett, nem tudom ki csinálta, de ez így jó.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  20/A.  §  alapján 
pályázatot hirdet falugondnoki álláshely betöltésére.
A  képviselő-testület  a  határozat  mellékletét  képező  pályázati  kiírást  elfogadja  és 
felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt a pályázat meghirdetésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, körjegyző

7. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

A) Etnikai program
Szentes  Dezső  polgármester:  A  közoktatási  intézmény  vezetője  elküldte  az  intézmény  új  etnikai 
programját és kérte a képviselő-testület jóváhagyását.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  fenntartó 
megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az I. István Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda intézmény átdolgozott és kiegészített Etnikai Programját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Rusznyák János CKÖ elnök és Balga Béla lakos 20 órakor távozott az ülésről.

B) Terveztetés
Szentes Dezső polgármester:  Kértem két árajánlatot terveztetésre. Az egyik terveztetés a polgármesteri 
hivatal átalakítását, felújítását, míg a másik az orvosi rendelő és családsegítő szakszolgálat kialakítását 
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célozná meg. Kérem a képviselő-testület véleményét. A tervekre a jövőbeni pályázati lehetőségek miatt 
lenne szükség, hiszen mindkettőre nagyon ráférne a felújítás.
Takács Tamás képviselő: Akkor javaslom a terveztetést, ha annak díját a pályázatban majd el is tudjuk 
számolni.
Szmorad László alpolgármester: Ami engedélyköteles, azt ne terveztessük.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mindkettő az.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
beérkezett  árajánlatok  alapján  a  polgármesteri  hivatal  átalakítására,  felújítására, 
valamint  az  orvosi  rendelő  és  családsegítő  szakszolgálat  kialakítására  vonatkozó 
tervdokumentációkat  nem  rendeli  meg,  így  a  feladatok  elvégzésére  nem  köt 
vállalkozási szerződést.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

C) ÉMOP 3.1.3-11.
Szentes Dezső polgármester:  A kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. 
konstrukcióhoz  kapcsolódó  projektelőkészítési  és  projektmenedzsmenti  feladatok  ellátására  javaslom 
megbízni  a Diverzum Projektfejlesztő Kft-t  az alábbiak szerint.  A cég tevékenységéért  a pályázatban 
elszámolható költségként, a következő mértékű ellenszolgáltatásra tart igényt:
-  projektelőkészítés:  az  összes  elszámolható  költség  8  %-a,  amely  magában  foglalja  a  közbeszerzési 
költségeket és a funkcióanalízis költségét is,
- projektmenedzsment: az összes elszámolható költség 2 %-a, amely magában foglalja a pályázat és a 
megvalósítás teljeskörű menedzselését.
Az árajánlat szerinti szolgáltatások térítésére csak nyertes pályázat esetén tartanak igényt.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  „Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program 
kiegészítésére”  című,  ÉMOP-3.1.3-11.  számú  konstrukcióra.  A  pályázathoz 
kapcsolódó projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására megbízza a 
Diverzum Projektfejlesztő Kft.-t (1016 Budapest, Berényi u. 9/B.) az alábbiak szerint: 
A cég tevékenységéért a pályázatban elszámolható költségként, a következő mértékű 
ellenszolgáltatásra jogosult nyertes pályázat esetén:
- projektelőkészítés: az összes elszámolható költség 8 %-a, amely magában foglalja a 
közbeszerzési költségeket és a funkcióanalízis költségét is,
- projektmenedzsment: az összes elszámolható költség 2 %-a, amely magában foglalja 
a pályázat és a megvalósítás teljeskörű menedzselését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Szentes Dezső polgármester:  Ugyanezen pályázathoz kaptunk ajánlatot a tervezésre is, amely összesen 
nettó 120.000 Ft.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  „Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program 
kiegészítésére” című, ÉMOP-3.1.3-11. számú konstrukcióra.  Az önkormányzati  utak 
tervezési  munkáira  a  testület  nettó  120.000  Ft,  azaz  nettó  egyszáz-húszezer  forint 
összegű megbízási díj ellenében megbízza a Salgóterv-Plusz Kft-t. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Szentes Dezső polgármester: A pályázat beadásához szükséges testületi döntés is. Javaslom, hogy hozzuk 
meg most, mivel a pályázat határideje 2012. január 16.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2011 (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  „Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program 
kiegészítésére” című, ÉMOP-3.1.3-11. számú konstrukcióra.
A pályázat címe: Kisléptékű településfejlesztés Szalmatercsen
A  projekt  célja:  Út,  járda  felújítással,  árok  rendbetétellel  a  közúti  és  gyalogos 
közlekedés biztonságosabbá tétele, a csapadékvíz-elvezetés megoldása.
A projekttel érintett ingatlanok:
3163 Szalmatercs, 435/6. helyrajzi szám (Rákóczi út)
3163 Szalmatercs, 435/1. helyrajzi szám (Arany J. út)
3163 Szalmatercs, 384. helyrajzi szám (Rákóczi út)
3163 Szalmatercs, 141. helyrajzi szám (Petőfi út járda)
3163 Szalmatercs, 41/2. helyrajzi szám (névtelen út járda)
3163 Szalmatercs, 256. helyrajzi szám (Május 1. úti járda)
A projekt teljes költségvetése bruttó 36.731.000 Ft, az igényelt  támogatás  összege 
bruttó  34.894.450 Ft.  A képviselő-testület  vállalja,  hogy sikeres  pályázat  esetén  a 
projekt megvalósításához bruttó 1.836.550 Ft összegű saját erőt biztosít, valamint a 
teljes összeget beépíti költségvetési rendeletébe és azt elkülönítetten kezeli.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  elkészített  pályázatot 
aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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D) Játszóteres pályázat
Szentes  Dezső  polgármester:  A  játszóteres  pályázat  előfinanszírozása  miatt  hitelfelvételre  van 
szükségünk, hogy a beruházást az idén meg tudjuk kezdeni és december 31-ig kifizetési kérelmet is be 
tudjunk adni. Kérem a testület felhatalmazását.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2011. (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Falumegújításra és –fejlesztésre elnyert pályázat előfinanszírozására 5.000.000 Ft, azaz 
ötmillió forint összegű fejlesztési hitelt vesz fel.
A hitel lejárata: 2012.09.30.
A hitel fedezetét a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jelenti.
A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  és  járulékainak 
visszafizetését a futamidő alatti költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel felvételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület

E) Intézményirányító Bizottság
Szentes Dezső polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2011. december 14-én együttes ülésre 
kerül  sor  a  körjegyzőséget  létrehozó  önkormányzatok  képviselő-testületeinek.  A karancssági  testületi 
üléseket  megelőzi  általában  egy Intézményirányító  Bizottsági  ülés,  amelynek  Gréczi-Zsoldos  Miklós 
képviselő is tagja. Sajnos a képviselő úr jelezte, hogy az ülésekre a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud eljárni, és szívesen átadná ezt a lehetőséget.
Szentes Dezsőné képviselő: Javaslom Takács Tamás képviselőt.

Szalmatercs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2011. (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
Gréczi-Zsoldos  Miklós  képviselő,  bizottsági  tagságról  való  lemondása  miatt  a 
Pénzügyi,  Intézményirányító  és Közművelődési  Bizottság  tagjának választja  Takács 
Tamás képviselőt.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület

F) IKSZT pályázat
Takács Tamás képviselő: Érdeklődni szeretnék, hogy hol tart a beruházás megvalósítása.
Szentes Dezső polgármester: Hétfőn megérkezett a tűzoltóság véleménye. Folyamatban van.

G) Betlehemes találkozó
Szentes  Dezső  polgármester:  A  betlehemes  csoport  utazását  a  falubusszal  támogatjuk,  hogy  részt 
vehessenek a debreceni betlehemes találkozón. A csoport vezetője kéri a testület  támogatását,  hogy a 
rendezvényhez kapcsolódó költségeit fedezni tudja.
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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
141/2011. (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
betlehemes csoportnak 30.000 Ft, azaz harmincezer forint összegű támogatást nyújt a 
XXI.  Nemzetközi  Betlehemes  Találkozón  való  részvétel  költségeire,  amennyiben  a 
támogatás felhasználást számlákkal igazolja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület

H) Évzáró rendezvény
Takács Tamás képviselő: Szeretnénk megköszönni a dolgozóknak az egész éves munkáját, így ezúton 
szeretettel  meghívjuk  a  jegyzőnőt  és  a  szalmatercsi  hivatalban  dolgozó  köztisztviselőket  egy  évzáró 
rendezvényre, melynek fedezetét a közösségi célok alszámla biztosítja. Javaslok 75.000 Ft összeget erre a 
célra jóváhagyni.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2011. (XII.08.) számú határozata

Szalmatercs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
2011. december 27-én évzáró rendezvényt tart, amelyre a közösségi célok alszámláról 
75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint összeget jóváhagy.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 20.10 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
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