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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 2-án 17.00 órakor, 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester, 

Szmorad László alpolgármester, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Takács Tamás képviselő, 

Vincze Nikolett körjegyző, 

 Rusznyák János CKÖ elnök, 

 Horváth Tamás külsős bizottsági tag, meghívott, 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentes Dezsőné és 

Takács Tamás képviselőket, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend módosítását az alábbiak 

szerint: 
 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. A szociális tüzifaelosztás megtárgyalása és a szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. A szociális tüzifaelosztás megtárgyalása és a szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. ÉMOP-3.1.3. pályázattal kapcsolatos előterjesztés 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirend módosítását és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadta. 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A szociális tüzifaelosztás megtárgyalása és a szociális rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előző testületi ülésen már beszéltünk róla, hogy az önkormányzat 

támogatást nyer szociális tűzifaosztásra, melyhez testületi határozattal vállaltuk a saját erőt is. A 

Belügyminisztérium által megállapított kiegészítő támogatás 2.438.400 Ft, melyhez az Önkormányzat által 

biztosított 2000 Ft/m3+áfa+szállítási költség mértékű saját forrás szükséges. A vállalkozóval már megkötésre 

került a tűzifa beszerzésére a szerződés. Kérem a véleményeteket annak meghatározására, hogy kik részesüljenek a 

természetbeni juttatásból. 
Szmorad László alpolgármester: Nagyon sok a rászorult ember a településen, szinte minden ingatlanon 

belül találunk okot arra, hogy ki, miért lehetne rászorult. Vannak, akik jövedelem alapján, vannak azok is, 

akik a tartozásaik miatt. 

Szentes Dezső polgármester: Mindenképpen szociális rászorultság alapján lehet a kritériumokat 

meghatározni. A szociális rendelet módosításával vagy külön rendelettel lehetne ezt a támogatási formát 

szabályozni. 
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Takács Tamás képviselő: Olyan szabályozás kell, hogy a minisztériumnak is megfeleljünk és a lakosok 

se támadhassanak. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását, ha minden kritériummal 

egyetértetek. Holnap kihirdetésre kerülne, hogy a kérelmek minél előbb visszaérkezzenek, hiszen nagyon 

hideg idő van. Egyetértetek, hogy a Bizottság bírálja el a kérelmeket? 

Takács Tamás képviselő: Igen, akkor mielőbb elkezdődhetnek a bírálatok. 
 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (II.03.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa vásárlási támogatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. ÉMOP-3.1.3. pályázattal kapcsolatos előterjesztés 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A decemberi ülésen már döntöttünk az ÉMOP-3.1.3. pályázat beadásáról, 

azonban a testületi határozat nem tartalmazta a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 

költségét, így a hiánypótláshoz újabb határozat szükséges. Javaslom a határozatot ezzel együtt elfogadni. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (II.02.) 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 úti járda) 

3163 Szalmatercs, 256. helyrajzi szám (Május 1. úti járda) 

A projekt teljes költségvetése bruttó 36.731.000 Ft, a projektnek a támogatás 

szempontjából elszámolható költsége 36.731.000 Ft, a ROP forrásból származó 

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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További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

        Szentes Dezsőné                Takács Tamás 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


