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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 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, jegyzőkönyv-vezető 

 Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök, 

 Antóni Attila falugondnok, 

Papp Krisztina családgondozó, meghívott, 

Matus Annamária családgondozó, meghívott, 

Illés Péter László külsős bizottsági tag, 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag. 
 

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

hogy az első két napirend felcserélésre kerüljön, továbbá a 10. napirendi pontot vegyük le a napirendről, 

mert egyéni kérelem nem érkezett. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

3. Falugondnoki Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 

4. Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság tagjainak eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása és beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és éves közbeszerzési tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

8. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

9. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

10. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 
 

Módosított napirendi javaslat: 
 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Falugondnoki Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 
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4. Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság tagjainak eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása és beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és éves közbeszerzési tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

8. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

9. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

elfogadta. 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos előterjesztést kiküldtük, van-e valakinek kérdése, véleménye, 

hozzászólása? 

Szmorad László alpolgármester: A beszámoló alapos, mindenre kiterjedő. Köszönjük. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A beszámoló lényegretörő, kidolgozott. Javaslom az elfogadását. 

Szentes Dezsőné képviselő: Alapos a beszámoló, sok mindent megtudtunk belőle. Kérdésem lenne, hogy 

nőtt-e a problémák száma? 

Papp Krisztina családgondozó, meghívott: Csökkent valamennyire, de lehet, hogy csak azért, mert 

csökkent a lakosságszám és csökkent a gyereklétszám is. 

Szentes Dezső polgármester: Ha nincs több kérdés, elfogadásra javaslom a beszámolót. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Papp Krisztina és Matus Annamária családgondozó 17.10 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A múltkor felvetődött a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban, hogy 

szervezzünk bevásárló járatokat is. Havonta kétszer, a hónap első csütörtökén Szécsénybe, a hónap utolsó 

csütörtökén Salgótarjánba megy a kisbusz. Az erről szóló tájékoztatást ki is függesztettük. A képviselő úr 

a focipályával kapcsolatban felvetette, hogy tárcsázzuk meg, nem látom értelmét. Inkább kaszáljuk, őszre 

pedig szántsuk fel. Szintén a képviselő úr kérdése volt a múltkor, hogy a játszótéri eszközök csak oda 

helyezhetőek-e ki, ahová a terven meg van jelölve? A válasz, nem, az eszközök bárhová kihelyezhetők. 
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A tűzifaosztás rendben lezajlott, köszönöm a segítséget Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőnek és Szmorad 

László alpolgármesternek. 2012.01.01-től megszűnt a kistérségi fejlesztési bizottság. Részt vettem a Váci 

Egyházmegyei Találkozó szervezésével kapcsolatos megbeszéléseken, mely Pilinyben lesz 2012. június 

29-30-án. Minden egyházközség kap majd egy helyet, jó lenne, ha mi is méltóan be tudnánk mutatni 

településünket. Több ezer emberre lehet számítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Engem is megkerestek, a Tűzoltó Egyesület is jelen lesz. Számítanak 

ránk, elvállaltuk, hogy részt veszünk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az iskola is kapott felkérést, a pedagógusok is ott lesznek, versenyeket, 

foglalkozásokat fogunk csinálni. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: A polgárőrség is. 

Szmorad László alpolgármester: Nagy szervezést igényel, sok mindenre kell figyelni. A parkolásra, 

frissítőkre is nagyon figyelni kell. 

Szentes Dezső polgármester: Főzés is szükséges a szalmatercsieknek, népviseletet is jó lenne kiállítani a 

standunkban. Javaslom, hogy a következő ülésre hívjuk meg az egyházközség elnökét is, hogy miben tud 

az önkormányzat segíteni. Az önkormányzat nevében köszöntöttem a nőket nőnap alkalmából. Költsége 

45 eFt volt. Szélvihar leszakította a buszmegállóról a hullámpalákat, vagyis hullámlemezeket, meg 

kellene javítani. 

 

A képviselő-testület a polgármester két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul vette. 

 
 

3. Falugondnoki Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos előterjesztést kiküldtük, van-e valakinek kérdése, véleménye, 

hozzászólása? 

Szmorad László alpolgármester: Örülök, hogy van egy megbízható falugondnokunk. A beszámolóból is 

látszik, hogy sok a feladata. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: További sok sikert! 

Szentes Dezsőné képviselő: Egyetértek az elmondottakkal. Elfogadásra javaslom a beszámolót. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységről szóló beszámolóját. 

(A beszámolók a határozat mellékletét képezik.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Szentes Dezső polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Módszertan is jön ellenőrizni a 

Falugondnoki Szolgálatot. A falugondnok által vezetett tevékenységnapló utolsó oszlopában, a 

szolgáltatást igénybe vevők aláíratása alól a fenntartó felmentést adhat a falugondnoknak. Kérdezem a 

testület véleményét, hogy kíván-e a falugondnoknak felmentést adni ennek aláíratása alól. 

Szmorad László alpolgármester: Javaslom, hogy mentsük fel, úgyis minden szállítást megbeszél a 

polgármesterrel. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felmenti a falugondnokot a tevékenységnapló utolsó oszlopának (szolgáltatást igénybe 

vevők aláírása) vezetése alól. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: falugondnok 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése szerint: „A személyes 

gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A 

munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító 

intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén 

védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. „Ágazatspecifikus munkakörök a szociális 

területen” cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.” 

Szentes Dezső polgármester: Évi 20.000 forintot javaslok, ha egyetértetek. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

falugondnok részére évi bruttó 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű munkaruha-

juttatást biztosít, melynek kifizetésére minden évben, számla ellenében egy 

összegben, a Falugondnoki Beszámolót követően kerülhet sor. 

A munkaruha-juttatás kizárólag munkaruhára fordítható. 

A munkaruha-juttatás mértékét a képviselő-testület határozza meg. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

4. Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság tagjainak eskütétele 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Mivel a Bizottsági struktúra változott, a bizottságokat a képviselő-testület 

összevonta, az új bizottsági tagnak, Illés Péter Lászlónak és Horváth Tamásnak le kell tennie az esküt. 

Kérem a megválasztott külsős bizottsági tagokat, hogy mondja utánam az eskü szövegét. 

 

Illés Péter László és Horváth Tamás megválasztott bizottsági tagok az esküt letették, az erről szóló 

esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

5. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiküldtük a kistérség 2011. évi belső ellenőrzési jelentést tájékoztatásul. 

Megkaptuk a Karancssággal közösen működtetett intézmény ellenőrzési jelentését is, a következő ülésen 

tárgyalja a testület majd. 

 



 6 

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása és beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A módosítást kiküldtük, van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezső polgármester: A zárszámadási rendelet-tervezetet kiküldtük, ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Jól gazdálkodott a képviselő-testület. Ennek örülnünk kell, az ÖNHIKI 

pályázaton is nyertünk, kétszer is. Vannak folyamatban lévő pályázatok is, mint a kultúrház, a játszótér és 

az egyesület vendégháza. Köszönöm mindenki munkáját, a polgármesterét, a dolgozókét, a képviselő 

társaimét. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és éves közbeszerzési tervének elfogadása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Kiküldtük a Közbeszerzési Szabályzatot is, amelyet egy közbeszerzési 

szakértő által elkészített szabályzat alapján készítettem. Van-e esetleg kérdés, vélemény? 

Szentes Dezső polgármester: Állandó bizottsági tagok kellenek, vagy változhat? 

Vincze Nikolett körjegyző: A tagok változhatnak, a polgármester bízza meg a mellékletben szereplő 

megbízási mintával a bizottsági tagokat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. (A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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8. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Sajnos a szociális rendeletünkben nem egyértelmű a temetési segélyre való 

jogosultsági kritérium. Kérdezem a képviselőket, hogy hogyan kívánják szabályozni a jövedelemhatárt a 

temetési segély esetén? Illetve hány napig lehessen ezt benyújtani? 

 

Vincze Nikolett ismerteti a temetési segélyre való szabályokat. 

 

Szentes Dezső polgármester: 10.000 Ft az összege. Javaslom, hogy az egy főre jutó jövedelem az 

öregségi nyugdíj hatszorosa legyen, hogy a lehető legtöbb ember jogosult legyen erre a kis összegre. A 30 

napos beadási határidőt pedig 90 napra javaslom módosítani. 
 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

2/2010. (II.15.) Ök rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

9. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Hősök ünnepe 

Szentes Dezső polgármester: Minden évben a hősökért van mise, tájékoztatom a testületet, hogy ez évben 

29-én, vasárnap fél 9-kor lesz a szentmise. 

 

B) Nemzeti vagyon 

Szentes Dezső polgármester: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 18.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a rendelete alapján 

forgalomképtelennek minősülő vagyonából – az Nvtv. törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül 

- rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az Nvtv. 5. § (4) 

bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 

forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 

Vincze Nikolett körjegyző: 2012. május 25-ig a Nógrád Megyei Kormányhivatalt is tájékoztatni kell 

arról, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete jogalkotási kötelezettségének eleget tett-e, illetve, 

hogy a vonatkozó döntés meghozatalára mely testületi ülésen, milyen számú önkormányzati rendelettel 

került sor. 

Szentes Dezső polgármester: Véleményem szerint nincs ilyen a településen. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a 

tulajdonában álló vagyonelemek kiemeléséről szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy az önkormányzat vagyonelemei közül nem minősít egyetlen vagyonelemet sem 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 

forgalomképtelen törzsvagyonnak. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület  

 

 

C) Zöld falu program 

Szentes Dezső polgármester: Felkérem a képviselő asszonyt, hogy ismertesse a kapott levelet. 

 

Szentes Dezsőné képviselő felolvasta a Zöldenergia Közösség levelét. 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ki lehet a zöldfalu biztos? 

Szentes Dezsőné képviselő: Aki ismeri a programot, képviseli a gazdákat és köztiszteletben álló 

személynek kell lennie. 

Szmorad László alpolgármester: Én ebben nem nagyon bízom, sokat nem fektetnék bele. 

Szentes Dezső polgármester: Beszéltem a polgármester asszonnyal és gondoltunk arra, hogy több 

képviselő-testületet is meg kellene hívni egy ilyen tájékoztatóra. 

Szmorad László alpolgármester: És a földtulajdonosokat is. 

 

 

D) Nyári gyermekétkeztetés 

Vincze Nikolett körjegyző: Az idén is lehetőség van pályázat benyújtására nyári gyermekétkezés kapcsán. 

Az előző évekhez képest változás történt. A pályázati kiírás megszabja, hogy csak melegétkeztetés 

formájában kaphatják a rászorulók ezen szolgáltatást. Minimum 44 és maximum 54 napos 

intervallumban. Az étkezésre fordítható összeg 440.- Ft/fő/nap. Kíván-e a testület pályázni? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Hol találunk ilyen kistermelőket, amelyeket előírnak? 

Szmorad László alpolgármester: Miért nem lehet felmelegíthető készétel? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem engedi a pályázat. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 nem, 1 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a 

pályázat benyújtásának elutasítása mellett döntött és az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári 

gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2012. évben nem 

pályázik a nyári gyermekétkeztetésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

E) Karancssággal közösen működtetett intézményről 

Szentes Dezső polgármester: Beszélgettünk már többször és együttes ülésen is felmerült, hogy a 

Karancssággal közösen működtetett iskola költségvetéséhez hozzájárulunk. Az iskolának van külön 

számlaszáma, erre át is utalhatjuk az összeget. 100.000 Ft/ hóra gondoltam 2012. januárjában adtunk át 

pénzt, akkor 2012. február hónapjától kezdődően havi 100.000 Ft/hó utalását javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012. február hónaptól havi 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összeg átadott 

pénzeszközzel hozzájárul a Karancsság Község Önkormányzatával közösen fenntartott 

I. István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha működtetéséhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról 

havonta gondoskodjon. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

F) Címerhasználat 

Szentes Dezső polgármester: Egy nyugalmazott anyakönyvezető kéri a település címer használatát. A 

kérelmező egy internetes honlapot tervez, ahol a korábban önálló község anyakönyvi hovatartozásáról 

szeretne egy böngésző programot működtetni. A képviselő-testület át nem ruházható jogkörébe tartozik a 

címerhasználatban való döntés. Tehát most arról kellene dönteni, hogy használhatja-e a címert erre a célra 

és ha igen, milyen feltételekkel. Az engedélynek tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen, mennyi időre, ki a 

felelős és kell-e érte fizetnie. Véleményem szerint hozzájárulhatunk, ha arra az egy dologra használja, és 

nem adja tovább. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hámor Jenő, 

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/C.I/9. sz. alatti lakos címerhasználati kérelmét és úgy 

határozott, hogy engedélyezi a település címerhasználatát az alábbi feltételekkel: 

 

Az engedélyezett felhasználás célja: „Nógrád megye anyakönyvi kerületeinek 

változásai 1895-től napjainkig” című, anyakönyvvezetői munkát segítő, böngésző 

programban a településről szóló rész kiegészítése. 

A címer biztosítása: jpg fájlként. 

A címer mennyisége: 1 db. 

Az engedély érvényessége: visszavonásig. 

A címer felhasználásáért felelős személy: Hámor Jenő 

A címerhasználat térítésmentes. 

 

A képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a címer használata az 

engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét-, illetőleg a címer 

szimbolikus jellegét sértő módon történik. 

Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

G) Pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Önkormányzatunk az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázatot kíván 

benyújtani 3.600.000 Ft értékben. Kérem a testület jóváhagyását. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 

szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az I. célterületre, közszféra 

funkciót megerősítő fejlesztésekre, összesen 3.600.000 Ft, azaz hárommillió-

hatszázezer forint értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 

 

Határidő: 2012. május 2. 

Felelős: polgármester 

 

H) Kitüntetés 

Szentes Dezső polgármester: Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke levéllel fordult az 

önkormányzatokhoz, hogy az általa alapított díjakra felterjeszthet személyeket, közösségeket. Ha 

valakinek van javaslata, tegye meg. 

 

I) Kérdések 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag: Van-e már eredménye a térfigyelő pályázatnak? 

Szentes Dezső polgármester: Nincs. 

Rusznyák János RNÖ elnök: Az RNÖ segít megoldani a közterületek fűnyírását, ha nem lesz közmunka. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Miért nem pályáztunk a Start közmunkára? Ha lesz 2. kör, be kell adni. 

Szentes Dezső polgármester: Sajnos 70 közmunkásból nehéz kiválasztani 20 embert. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Majd kiválasztja a testület a polgármesterrel, de inkább adjunk pár 

embernek munkát, minthogy ne adjunk senkinek. 

Szentes Dezső polgármester: A térségi országgyűlési képviselőhöz fordultam a problémával, a mai napon 

kaptunk választ a levelemre. Felolvasom. 
 

A polgármester felolvasta az államtitkár levelét. 
 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A térségben Szalmatercs nem pályázott csak. Mi miért nem 

pályáztunk? 

Szentes Dezső polgármester: A tájékoztató után úgy döntöttünk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ki döntött? Nem lett a testület elé hozva a kérdés. Máshol is ki tudták 

választani, mi is ki tudtuk volna választani. 

Szentes Dezső polgármester: És a többiekkel mi lesz? Én nem vállalom fel a döntést. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: De ha nem is pályáztunk egy embernek sem tudunk segíteni, a döntést 

fel kell vállalni. 

Szmorad László alpolgármester: Ha lesz 2. kör, fontoljuk meg, hogy pályázunk. 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

        Szmorad László           Gréczi-Zsoldos Miklós 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


