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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án 17.00 órakor, 

az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.) megtartott nyilvános 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, 

 Széles Szilárd meghívott (17.25 óráig), 

 Illés Péter László külsős bizottsági tag, meghívott, 

 Tóth András egyesületi elnök, meghívott (17.25 óráig), 

 Antóni Attila pályázó, meghívott 

 
 

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 Szmorad László alpolgármestert és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt, majd javasolja a 

meghívóban kiküldött napirendet elfogadásra. 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) felújításával kapcsolatos aktualitások 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Tóth András elnök 

 

2. A Falugondnoki pályázat elbírálása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

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

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) felújításával kapcsolatos aktualitások 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Tóth András elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Külön köszöntöm az első napirendi pont miatt meghívott vendégeinket, a 

kultúrházat felújító civil szervezet vezetőjét és a kiválasztott kivitelezőt. El kell mondanom, hogy a 

kultúrház felújítása egy félreértés miatt húzódott eddig. Köszönöm az eddigi munkáját mindkét 

embernek, át is adom a szót az ügyvezető úrnak. 

Széles Szilárd meghívott: Köszöntöm én is a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. A kultúrház 

felújítására kiírt közbeszerzési eljárást, az Univerzál Kft. nyerte el, melynek képviseletében vagyok most 

én is itt. A megbízót, Tóth Andrást más közös munka miatt ismertük meg, jól tudtunk eddig is együtt 
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dolgozni. A munkát tehát pályázaton nyertük el, ma fel is vonultunk, 17-én kezdünk. Cégünk referencia 

munkájaként tudnám kiemelni az endrefalvai munkáinkat, az ottani Művelődési Ház, Közösség Ház és 

Ravatalozó felújítását, Nagylócon az Öregek Otthonának felújítását. Bármelyiket meg lehet tekinteni. A 

szalmatercsi épület is akadálymentesítve lesz, természetesen minden hatósági előírást betartva. A hideg 

időjárás nem befolyásolja a munkálatokat. Jövő év májusában tervezzük a befejezést, így idén és jövőre is 

két számla benyújtására van lehetőségünk. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a tájékoztatót. Átadom a szót Tóth Andrásnak. 

Tóth András, meghívott: A kivitelezőt szabályos közbeszerzési eljárás során választottam ki, amelyben 

közbeszerzési szakértő is részt vett. A munkálatokat elvileg egy év alatt is be lehetne fejezni, de a 

pénzügyi finanszírozását így tudtunk szakaszolni a beruházásnak. 

Széles Szilárd meghívott: A kiviteli tervek elkészültek, a gépészet folyamatban van. Elhoztam az 

engedélyes terveket, meg lehet tekinteni. 

Takács Tamás képviselő: Köszönjük a közreműködést és a tájékoztatást. A beruházás során majd 

szeretnénk dokumentálni az átalakulást, hogy milyen volt a kultúrház és milyen lett. Hozzájárulnak 

ehhez? 

Széles Szilárd meghívott: Természetesen, ennek nincs akadálya, de mi is dokumentáljuk. 

Szmorad László alpolgármester: A kivitelezések folytán majd figyelni kell a munkavédelmi előírásokra. 

Csak szeretném jelezni, hogy egy ablak ki van törve. 

Széles Szilárd meghívott: Az épület le lesz zárva. 

Takács Tamás képviselő: Van valami, amit az önkormányzatnak kell megtennie? 

Tóth András meghívott: Nincs. 

Takács Tamás képviselő: Szeretnénk, hogy a beruházás jól sikerüljön, ennek érdekében igényelnénk a 

folyamatos egyeztetést, megbeszéléseket, ha lehetséges. 

Széles Szilárd meghívott: Rendben van, a fal és a burkolatok színének kiválasztása és a színpad 

kivitelezése során is egyeztetnünk kell. 

Szmorad László alpolgármester: Fontos, hogy összhang legyen. 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, megköszönöm a meghívottaknak 

a részvételt. 

 

Széles Szilárd és Tóth András meghívott 17.25 órakor távozott az ülésről. A polgármester 17.25 órakor 

szünetet rendelt el, az ülés 17.35 órakor folytatódott. 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslok 200.000 Ft támogatást Tóth András civil szervezetének, hogy a 

beruházás lebonyolítását segítsük. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012 (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja a Nógrádi Falvak Tudás-központ 

Egyesületét (3163 Karancsság, Kossuth út 64.) az önkormányzat tulajdonában álló 

Művelődési Ház épületének felújításának lebonyolítása érdekében. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

2. A Falugondnoki pályázat elbírálása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A falugondnoki pályázati kiírásra három pályázat érkezett. Két budapesti 

pályázó nem csatolta az erkölcsi bizonyítványt és a nyilatkozatot a tanfolyam vállalásáról. A harmadik 
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pályázót, aki helyi is, meghívtuk az ülésre. Ő hozzájárult a nyílt ülés tartásához, úgyhogy üdvözöljük az 

ülésen. A pályázó minden szükséges mellékletet csatolt, körbeadom a képviselőknek is a pályázati 

anyagát. Vállalta a falugondnoki képzés elvégzését is. Van-e valakinek a pályázóhoz kérdése. 

Szmorad László alpolgármester: Milyen elképzelésed van a falugondnoki munkával kapcsolatban a 

pályázat elnyerése esetén? 

Antóni Attila meghívott: Egy falugondnoknak nagyon fontos a lakossággal való kapcsolattartás, hiszen 

nemcsak a falubusz vezetése a feladat. Az állás elnyerése esetén a feladataimat felelősségteljesen fogom 

elvégezni. 

Takács Tamás képviselő: A Falugondnoki Szolgálatnak van egy szakmai programja, amelyet a testület 

elfogadott, annak a megismerése, alkalmazása igen fontos. Használni kell a szükséges nyomtatványokat 

is. 

Antóni Attila meghívott: Igen, tudom. 

Szentes Dezső polgármester: Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012 (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

falugondnoki pályázati kiírásra benyújtott pályázókat és úgy határozott, hogy Antóni 

Attila pályázót nevezi ki 2012. január 17-től határozatlan időre, három hónap 

próbaidővel Szalmatercs község falugondnokának. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos 

szükséges intézkedéseket megtegye és a pályázóval a feladatellátáshoz szükséges 

dokumentumokat megismertesse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Gratulálunk a pályázónak és a munkájához sok sikert kívánunk! 

 

 

3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A Betlehemes csoport részt vett december 9-11-ig a debreceni nemzetközi 

betlehemes találkozón. Az ÉRV Zrt.-vel az üzemeltetési szerződés megkötésre került. A játszótér 

megvalósítása elkezdődött, a hitelkérelem benyújtásra került. Az Emlékverseny megrendezésre került, 

mind a két nap sikeres volt, kb. 60-70 fő vett részt a rendezvényen. Serlegre 18.750 Ft-ot, focilabdára 

4.690 Ft-ot költöttünk. Az első nap 29.900 Ft-ba, míg a második nap 34.550 Ft-ba került. Az Önhiki III. 

ütemén 4 millió forintot kapott önkormányzatunk, továbbá 315 ezer forintot is kaptunk a 

Belügyminisztériumtól. 2.438.400 Ft-ot nyertünk 160 m3 tűzifára, amelyről döntenünk kell, hogy igénybe 

vesszük-e. Összesen tehát 9.638.400 Ft-ot nyertünk. Kérdés tehát, hogy vállalja-e a szállítást és a 

szükséges önerőt az önkormányzat a tűzifavásárláshoz, hogy azt a rászoruló családoknak szétosszuk. 

Szmorad László képviselő: Igen, éljünk a lehetőséggel. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Véleményem szerint is tartsuk meg a lehetőséget. 

 

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 

3/2012 (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Belügyminisztérium Tűzifa Segélyprogramjában részt vesz és ahhoz a szükséges 

önerőt biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

 

A) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározása 

Szentes Dezső polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal hívta fel szintén figyelmünket az egyes 

törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 196. § (2) bekezdése 

szerint „A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető és átmeneti 

rendelkezések alcíme a következő 57. §-sal egészül ki: „57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete 

által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. (2) 

Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által 

rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb 

mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.”” Tekintettel arra, 

hogy decemberben megemeltük a hulladékkezelési díjat, újabb döntés szükséges, hogy magasabb szintű 

jogszabállyal ne legyünk ellentétesek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (I.17.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról szóló 

18/2011.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

B) Körzeti ügyintézőt foglalkoztató társulás ügye 

Szentes Dezső polgármester: A körzeti ügyintézőt foglalkoztató társulás gesztorönkormányzata társulási 

ülést hívott össze, mivel Karancsság település jelezte, hogy 2012. január 1-től kilép a társulásból. 

Karancsság anyagi okok miatt nem tudja a továbbiakban vállalni a közösen foglalkoztatott dolgozó 

bérének településére jutó részét. Az ülésen jelenlévő polgármesterek kezdeményezték Piliny község 

kizárását is a társulásból, mivel igen nagy tartozást halmozott fel a gesztorönkormányzat felé. Az 

ügyintéző munkaidejét így le kellett csökkenteni, mivel a települések közül csak Endrefalva vállalt be a 

kieső munkaidőből 4 órát. Az ügyintéző munkarendje változik az elmondottak miatt. Kedden Magyargéc 

és Nógrádmegyer, szerdán Endrefalva, csütörtökön Szécsényfelfalu és Szalmatercs, pénteken szintén 

Endrefalva önkormányzatának hivatalában dolgozik majd. Ezekkel a változásokkal kellene elfogadni az 

új társulási megállapodást. 

 

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 

4/2012. (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a körzeti 

ügyintéző foglalkoztatására létrejött társulási megállapodás módosítását és azt az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

A képviselő-testület 2012.01.01-től a társulásból Piliny Község Önkormányzatát – a 

megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt – kizárja, 

továbbá elfogadja Karancsság Község Önkormányzatának kilépését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Törvényességi észrevétel 

Szentes Dezső polgármester: Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy törvényességi észrevételt 

kaptunk, hogy a jegyzőkönyvek nem mennek be 15 napon belül. Ez főként a körjegyző leterheltsége miatt 

van. 

 

Szentes Dezső polgármester ismertette a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 

Felügyeleti Főosztály levelét. 

 

D) Járási rendszer kialakítása 

Szentes Dezső polgármester: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és 

Választásokért Felelős Államtitkársága értesítette az önkormányzatokat, hogy a www.kormany.hu 

oldalon elérhető járási rendszer kialakítására, valamint a járási székhelyek és a járásokhoz tartozó 

településekről szóló javaslat. Az államtitkár asszony és a Nógrád megyei kormánymegbízott is kérte, 

hogy a javaslattól eltérő véleményt 2012.01.20-ig juttassuk el számukra. Két alternatíva van településünk 

számára. Amennyiben a salgótarjáni járáshoz csatlakozunk, ahogyan a tervezetben is van, abban az 

esetben közös hivatalt nem hozhatunk létre a szécsényi járáshoz tartozó településekkel. Amennyiben a 

jelenlegi körjegyzőséghez kívánunk a jövőben is tartozni, mint közös hivatalhoz, akkor 

kezdeményeznünk kell a szécsényi járáshoz való csatlakozást. Mi a véleményetek? 

Szmorad László alpolgármester: Karancsság önkormányzatának véleményét ismerjük? 

Szentes Dezső polgármester: Nem ismerjük, de én az eddigi tapasztalatok alapján szívesebben maradnék 

a jelenlegi körjegyzőség településeivel és közösen hozhatnánk létre közös hivatalt. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és 

Választásokért Felelős Államtitkársága által közzétett járási rendszer kialakítására, 

valamint a járási székhelyek és a járásokhoz tartozó településekről szóló javaslatot. 

Szalmatercs község jelenleg a salgótarjáni kistérséghez tartozik és a tervezetben is a 

salgótarjáni járáshoz került besorolásra. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 

kezdeményezi - a tervezetben szereplő, salgótarjáni járástól eltérően - a szécsényi 

járáshoz való csatlakozást és jelzi szándékát az illetékes államtitkárság felé. 

http://www.kormany.hu/


 7 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államtitkárság és a 

kormányhivatal felé a döntést haladéktalanul továbbítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

E) Honlap üzemeltetési szerződés 

Szentes Dezső polgármester: A honlap üzemeltetését az Inelton Kft (1113 Kökörcsin u. 6.) látja el a 

Molior 2004 Szolgáltató Bt. (3200 Gyöngyös, Orczy út 8.) közvetítésével. Az éves díj 32.450 Ft + áfa. 

Ehhez jön még hozzá a domain fenntartása, amely 3.000 Ft + áfa, azaz 3.810 Ft. Az összes költség 45.020 

Ft. Javaslom a honlap üzemeltetésére a továbbiakban is megbízni ezt a céget ezzel a megbízási díjjal. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012. (I.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

www.szalmatercs.hu honlap üzemeltetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy a honlap üzemeltetésével az Inelton Kft-t (1113 Kökörcsin u. 6.) bízza meg, 

amely feladatát a Molior 2004 Szolgáltató Bt. (3200 Gyöngyös, Orczy út 8.) 

közvetítésével látja el. Az éves megbízási díj domain-név fenntartásával együtt bruttó 

45.020 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a GYES-en lévő köztisztviselő 

helyére határozott időre 2012.02.01-től kinevezek egy új dolgozót. 

Szentes Dezső polgármester: Én pedig szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a Karancssággal közösen 

működtetett intézmény fenntartására 1.000.000 Ft-ot átutaltunk év végén. 

Takács Tamás képviselő: A játszótér felújításának pályázata elkezdődött. A törmelékeket nem szabad 

közterületre vinni. A közmunkásokra is oda kell figyelni, az üres házak előtt nincs letolva a hó, a 

hóeltakarítást meg kell oldani. A Nonprofit Kft. létrehozására is csináltam egy tervezetet, valamint a 

közterület-használati rendelet miatt is jó lenne bizottsági ülést tartani. 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 18.40 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

   Gréczi-Zsoldos Miklós         Szmorad László 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

http://www.szalmatercs.hu/

