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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-én 17.00 órakor, 

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

 Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs, 

 Horváth Tamás külsős bizottsági tag, meghívott, 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel 

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László és 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend módosítását az 

alábbiak szerint: 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

4. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 
 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

5. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 

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

elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Volt nálam a Szécsényi Rendőrkapitány bemutatkozni, az Egyebekben lesz 

szó a kinevezéséről. Leader elnökségi ülésen vettem részt Bánkon. A kamerarendszeres pályázatunkhoz 

hiánypótlás érkezett. Tulajdoni lapokat kérnek, illetve tervet. Az utas ÉMOP-os pályázat hiánypótlását is 

elkészítettük, benyújtottuk. A fenyőfa kivágására - a kultúrház környékén – egyszer már kaptunk 

felhatalmazást a falugyűlésen, az egyebekben majd meg kell beszélnünk. Kaptunk rá árajánlatot, 10.000 

Ft/fa árra. 70.000 Ft-ba kerül a hét fa. Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs 

 

Szentes Dezső polgármester: A költségvetés összeállításának szabályai az új Áht. és a kormányrendelet 

változása miatt módosultak. 9 millió 500 ezer forráshiány van betervezve, de ezt már a jövő évtől nem 

lehet. A cél, hogy a költségvetés átláthatóbb legyen, ezért egy költségvetésben külön kell szerepelnie a 

költségvetési szervek költségvetésének is. Átadom a szót a Településgazdasági és Népjóléti Bizottságnak, 

amely megtárgyalta a költségvetést. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta a költségvetési rendeletet, 

amely véleményem szerint átláthatóbb, elfogadásra javasoltuk. 

Takács Tamás képviselő: A civil szervezetekre tervezett támogatásokat szeretném tudni részletesebben, 

javaslom a helyi civil szervezetek működésének segítését. A polgárőrség tavaly sem kapta meg a 

támogatását. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: A polgárőrségnek a biztosítás lett kifizetve tavaly. A 

tűzoltóknak 100 eFt, a polgárőrségnek 50 eFt, az alapítványoknak 10 eFt, a Baráti Egyesületnek 50 eFt 

lett tervezve a 2012-es évre. Ez összesen 210 eFt. 

Takács Tamás képviselő: Nem javaslom, hogy a helyi civil szervezeteken kívül más szervezeteket is 

támogassunk. Sajnos az önkormányzatunk nem teheti meg. A Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesületét 

már kapott ez évben 200 eFt támogatást, de nincs betervezve. Ezzel módosítani szükséges az 

előirányzatot. Továbbá mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kevés a működési támogatása, 

javaslok nekik 50 eFt támogatást. 

Szentes Dezső polgármester: A civil szervezetek elsődleges bevétele a tagdíj kellene, hogy legyen. Az 

önkormányzati támogatásra számíthatnak, ha van pénze az önkormányzatnak, de nem alapozhatnak csak 

erre. Változtak a civil szervezetekre vonatkozó szabályok, a jegyzőnő ismerteti röviden ezeket. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint: 

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint 

közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező 

könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 

beszámolót felülvizsgálta. 

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz 

eleget. 

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell 

közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, 

valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját 
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honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti 

évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés 

szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési 

eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A Civil tv. 75. §-a szerint: „(1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat 

költségvetési támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe 

helyezte beszámolóját.” A Civil Információs Portál 2012.07.01.-től válik elérhetővé, ezt követően tudja az 

önkormányzat ellenőrizni, hogy a civil szervezet kötelezettségének eleget tett-e. 

Szentes Dezső polgármester: A civil szervezeteket tehát ennek függvényében tudjuk támogatni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mit könyveljen egy könyvelő, ha nincs is bevétele? Egy 20 fős tűzoltó 

egyesületnek milyen tagdíj bevétele legyen? 

Takács Tamás képviselő: Az a baj, hogy nem fizetnek a tagok tagdíjat. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Kit támogasson az önkormányzat, ha nem a civileket? 

Szmorad László alpolgármester: Tagdíjat eddig is kellett volna fizetni, nem ez az újdonság, hanem az, 

hogy ez a beszámolóban majd látható lesz, most már számon kérik ezt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Csak a tagdíjból nem lehet működni. 

Szmorad László alpolgármester: Nem is azt kérik, hogy csak a tagdíjból működjél, hanem azt hogy 

szedjél tagdíjat. 

Takács Tamás képviselő: Szedtünk, csak nem fizették be. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem régen voltam a Karancs-Medves Közkincs Kerekasztal ülésén. Ott 

szempontokat kellett megadni, hogy az önkormányzat hogyan támogatja a civil szervezeteket. Én 

mondtam, hogy egységesen. Ezen a jelenlévők meglepődtek, lehetne akár szempontokat is felállítani. 

Szentes Dezső polgármester: Igen, azzal, ha valaki belép egy egyesületbe, vállalja annak céljai és az 

azzal járó kötelezettséget is, mint például a tagdíjfizetés. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mindenki örülhetne, hogy vannak még ilyen szervezetek a mai nehéz 

helyzetben. 

Szmorad László alpolgármester: Mindenfajta szervezetnek kell költségvetésének lennie, mindenkinek 

meg kell határoznia, hogy milyen forrásokból végzi tevékenységét. Mindegy mennyi tagdíjat határozol 

meg, de lennie kell. 

Szentes Dezső polgármester: Összefoglalom tehát a javaslatokat. Az egyéb alapítványnak nyújtott 

támogatást, a 10 eFt-ot vegyük ki, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot támogassuk 50 eFt-tal és 

tervezzük be a Tudás-Központ Egyesület 200 eFt támogatását. Ezekkel összesen 450 eFt-ra változna a 

tervezett összeg. Ezzel mindenki egyetért? 

Takács Tamás képviselő: Igen. Továbbá meg kell vizsgálni a helyi adó bevezetésének lehetőségét is. 

Milyen helyi adót tudnánk bevezetni. Lehet-e például olyan építményadót kivetni, hogy a másodlagos 

ingatlanokra érvényesítsük csak. Tehát amikor valaki nem a településen él, de itt van neki üres ingatlana. 

Vagy az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését is meg kell vizsgálni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ne vessünk ki adót. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, a jegyzőnő utánajár ezeknek. Hogyan lehet adót bevezetni, lehet-e 

évközben, mennyit lehet, stb. 

Takács Tamás képviselő: Hol van a pályázatok önrésze? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: Csak a játszóteres pályázat van betervezve. A folyamatban 

lévő pályázatokat még nem terveztük be, hiszen ott még nincs eredmény. 

Takács Tamás képviselő: Rendezvényekre mennyi van betervezve? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs: 140 eFt. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom a költségvetést. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor szavazásra bocsátom az elhangzott módosításokkal a költségvetési 

rendeletet. 
 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a Bizottságok összevonását. Maradhatna csak egy bizottság, 

amely átvenni a többi feladatait. 

Takács Tamás képviselő: Maradjon meg a Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság, 

amelynek 3 képviselő és két külsős tagja lenne. 

Vincze Nikolett körjegyző: Javaslom, hogy a módosítás csak később lépjen hatályba, mert jelenleg az 

egyik Bizottság hatásköre a tűzifa kérelmek elbírálása. A kérelmek február 29-ig nyújthatóak be.  

Szentes Dezső polgármester: Jó, legyen március 1-től. Javaslom továbbá, hogy szüntessük meg a 

jegyzőkönyv-hitelesítést. A jegyzőnő úgyis szétküldi a jegyzőkönyveket elektronikusan, azok felkerülnek 

a honlapra is. Mivel csak hetente egy napot van nálunk, megnehezíti a jegyzőkönyvek beküldését, hogy 

még két képviselővel is alá kell íratnia. 

Szmorad László alpolgármester: Véleményem szerint maradjanak a jegyzőkönyv-hitelesítők. Jó így, 

ahogy van. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Véleményem szerint is maradjon. Amikor szól a jegyzőnő, mindig 

bejöttünk aláírni. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, de akkor arra kérek mindenkit, hogy ha a jegyzőnő kéri, minél előbb 

jöjjenek be a hitelesítők aláírni a jegyzőkönyveket. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Fenyőfa kivágás 

Szentes Dezső polgármester: Említettem az ülés elején a fenyőfák kivágásának ügyét, mi a 

véleményetek? 

Szmorad László alpolgármester: Mi lesz a kivágott fákkal? Értékesíteni is lehetne és bejönne a kivágás 

költsége. 

Takács Tamás képviselő: Pótolni kellene valamivel. 

Szentes Dezső polgármester: Tujákkal szeretnénk pótolni. 

Takács Tamás képviselő: Mostanában láttam több helyen, hogy az eresz magasságáig levágják, majd 

kifaragtatják. 

Szmorad László alpolgármester: Adjunk a területnek egy új képet. Azok a fák betegek. 

Takács Tamás képviselő: Csináltassunk belőle szabadtéri színpadot. 

Szmorad László alpolgármester: Ezekkel a fákkal sok munka van. Ki kell vágattatni, el kell vitetni, ki 

kell száríttatni. Ez mind pénzbe kerül. Olcsóbb, ha megvesszük készen a faanyagot. Fel kell ajánlani a 

kivitelezőnek. Nekik van asztalos műhelyük is. 
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Szentes Dezső polgármester: Jó, akkor kérek több árajánlatot még és az olcsóbbat választom. 

Szmorad László alpolgármester: Az fontos, hogy vállaljon felelősséget a munkáért, az esetleges károkért 

az, aki kivágja. 

 

B) Kultúrotthon 

Szentes Dezső polgármester: A kultúrotthonnak a belső terét be kellene gipszkartonozni, amelyeket csak 

tűzálló gipszkartonnal lehet. Ez 2 millió forint. Ez a teteje és az oldalfalak. 

Takács Tamás képviselő: Pénzt nem kell hozzátennünk, hiszen az egyesület nyerte, ő a felelős a 

megvalósításért. 

Szmorad László alpolgármester: Ha hozzá kell tennünk pénzt, azt előtte meg kell beszélni a 

kivitelezővel. 

Szentes Dezső polgármester: Bízzuk meg az alpolgármester urat, hogy járjon utána és egyeztessen ez 

ügyben a kivitelezővel. 

 

C) A Szécsényi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 

Szentes Dezső polgármester: A Szécsényi Rendőrkapitány kinevezéséről szóló előterjesztést 

megkaptátok. Van-e valakinek véleménye? 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogát gyakorolva: 

dr. Ludvai Dezső József r. alezredes Szécsényi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői kinevezését támogatja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

D) Pályázati támogatás 

Takács Tamás képviselő: Megjött az egyesületnek a támogatási határozat, hogy elnyertük a falusi 

szálláshely kialakítására 72.977 eurót. Köszönjük a támogatását az önkormányzatnak. 

Szentes Dezső polgármester: Gratulálunk! 

Takács Tamás képviselő: A Gazdasági Programba be volt tervezve a falumag projekt. A térkialakítási 

pályázat még nem jelent meg. Úgy tudjuk, hogy szeptemberre lesz beadható. Felvettem a kapcsolatot egy 

szobrászművésszel, akik megcsinálnák a terveket. Látványelemekre is lehetne pályázni. Össze kellene 

ülni egy közös megbeszélésre, hogy hogyan lehetne egy Szent Imre teret kialakítani, vagy a szarvast újra 

megjeleníteni, visszaállítani. Azt szeretném, hogy ezt együtt csináljuk meg, ehhez kellene helyszínbejárás 

is a tervezőkkel. Márciusban ezekre sort kellene keríteni. A plébános urat is meg kellene keresni. Mivel 

az önkormányzatnak folyamatban van egy falumegújítási projektje, nem adhat be még egyet, amíg be 

nem fejezte, így valószínűleg ezt a pályázatot is az egyesület adná be. 

Szentes Dezső polgármester: Szervezd le az időpontot és igazodunk hozzájuk. 
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E) Tűzifa osztásról szóló rendelet módosítása 

Szentes Dezső polgármester: Módosítani szükséges a rendeletet. A jogosultak körét ki kellene bővíteni 

még a jövedelemmel nem rendelkezőkkel és az álláskeresői járadékban részesülőkkel, továbbá meg 

kellene beszélni az osztás időpontjait. Javaslom, hogy csütörtökön 10-15 óráig, pénteken 10-14 óráig, 

szombaton 9-15 óráig osszuk szét azoknak, akiknek a Bizottság már elbírálta a kérelmét. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 

2/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

F) Térítési díjról szóló rendelet 

Szentes Dezső polgármester: A mai napon érkezett egy e-mail, hogy döntenünk kell arról, hogy 

hozzájárulunk ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkothassa a térítési díjakról 

szóló rendeletet. A döntést 22-ig meg kell hoznunk. Van-e valakinek ellenvetése? 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Salgótarján 

Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló - önkormányzati rendeletének  a határozat 

melléklete szerinti tartalommal történő megalkotásához. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

G) Társulási megállapodás módosítása 

Szentes Dezső polgármester: Szintén a kistérségtől jött a jelzés, hogy a társulási megállapodás 

módosításáról is döntenünk kell. Nézzétek át a főbb pontokat. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (II.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács által 

3/2012.(II.15.) TTh. számú határozattal elfogadott módosítását – a melléklet szerint 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyílt ülést 19.20 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 

 


