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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 22-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, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Takács Tamás képviselő, (17.35 órától) 

Vincze Nikolett körjegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök, (19.15 óráig) 

 Gácsi Mihályné, az egyházközség elnöke, (17.35 óráig) 

Oláhné Deák Éva védőnő, meghívott, (17.10 óráig) 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag, Szalmatercs Község Polgárőrség elnöke. 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, külön üdvözli a meghívott vendégeket, megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Az alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni 

az ülésen, Takács Tamás képviselő úr pedig jelezte, hogy késni fog. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentes Dezsőné és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket, majd 

javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Oláhné Deák Éva védőnő  
 

2. Tájékoztató a Pilinyben megrendezésre kerülő Váci Egyházmegyei Találkozóról 

 Előterjesztő: Gácsi Mihályné egyházközségi elnök 
 

3. Beszámoló Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesületének tevékenységéről 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós elnök 
 

4. Beszámoló a Szalmatercsért Baráti Egyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Takács Tamás elnök 
 

5. Beszámoló a Szalmatercs Község Polgárőrség tevékenységéről 

Előterjesztő: Horváth Tamás elnök 
 

6. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

7. A belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

8. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
 

9. Előterjesztés a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához biztosítandó önerő 

összegéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

11. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 
 

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

 

1. Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: Oláhné Deák Éva védőnő  

 

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

hozzászólása? 

Oláhné Deák Éva védőnő: Ha van kérdés, szívesen válaszolok. Egy éve látom el a védőnői feladatokat a 

településen helyettesítéssel. Munkám során egyetlen családdal vannak problémáim, velük is sok mindent 

megpróbáltam, de nem zökkenőmentes az együttműködés. 

Szentes Dezső polgármester: Elmondhatom, hogy nagyon jó a védőnővel a kapcsolatunk, sokat 

köszönhetünk neki. 

Oláhné Deák Éva védőnő: Én is köszönöm a megvásárolt védőnői eszközöket, nagy segítségemre vannak 

a munkám során. 

Szentes Dezső polgármester: Elkötelezetten teljesítő a védőnő a feladatait. Örülhetünk, hogy ilyen 

védőnőnk van, főként hogy sok helyen védőnő sincs. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Egyetértek a polgármester úrral, sok sikert a további munkájához. 

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

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a szalmatercsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységről szóló 

beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a beszámolót és a részvételt. 

 

Oláhné Deák Éva védőnő 17.10 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a Pilinyben megrendezésre kerülő Váci Egyházmegyei Találkozóról 

 Előterjesztő: Gácsi Mihályné egyházközségi elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Beszéltünk már róla, hogy júniusban Pilinyben kerül megrendezésre a Váci 

Egyházmegyei Találkozó, amelyen Szalmatercsnek is be kell mutatkoznia. Több megbeszélésen is részt 

vettünk már, minden falu besegít a szervezésben. A tűzoltóknak és a polgárőrségnek is fognak szólni, 

számítanak az ő segítségükre is. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag, Szalmatercs Község Polgárőrség elnöke: Nekem még nem szóltak. 

Szentes Dezső polgármester: A tűzoltóknak már igen. Átadom a szót az egyházközségünk elnökének, 

Gácsi Mihálynénak, és felkérem, mondja el, miben számítanak az önkormányzat segítségére. 

Gácsi Mihályné egyházközségi elnök, meghívott: Köszönöm a meghívást a képviselő-testületi ülésre. A 

Váci Egyházmegyéhez körülbelül 400-450 egyházközség tartozik. 4.000-5.000 főre számítanak a 

rendezvényen. A két nap folyamán több ezer ember lesz, kb. 250-300 plébános is vendégünk lesz. Ezúton 

szeretném jelezni, hogy a képviselők segítségére is számítunk, de minden kézre szükség van. És a 

felajánlásokat is megköszönnénk. A települések iskoláit, a pedagógusok képviselik majd. Én személy 

szerint vállaltam, hogy palacsintát sütök, de lehetne töltött káposzta is a segítőknek. Mindenkinek 

szeretnének a szervezők egy tál ételt biztosítani. Ezekhez az alapanyagok vásárlásában és az eszközök 
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biztosításában kérném az önkormányzat segítségét, támogatását. Kellenének székek, asztalok, gáztűzhely, 

sátor. A vendégeknek szalmatercsi ajándékokat is szeretnénk adni, nem tudom, az önkormányzat fel tud-e 

ajánlani esetleg erre a célra ajándékokat. 

Szentes Dezső polgármester: A méhészek is kiállíthatnának a sátrunkban. 

Szentes Dezsőné képviselő: A gyerekek nem énekelhetnek? 

Gácsi Mihályné egyházközségi elnök, meghívott: De igen, akarnak is. 

Szentes Dezső polgármester: A szükséges alapanyagok és eszközök biztosításán túl anyagilag mennyivel 

kellene támogatni a rendezvényt? 30.000 Ft elegendő lenne? A palacsintához megvesszük az 

alapanyagokat, kellene egy sátor, ásványvíz, illetve ha a szalmatercsi segítőknek töltött káposzta lesz, 

ahhoz is kellenek alapanyagok. 

Gácsi Mihályné egyházközségi elnök, meghívott: Az anyagi támogatás eldöntését a képviselő-testületre 

bízom. Mindennek nagyon örülünk. Június 2-án szombaton 15 órától lesz a karancssági iskolában egy 

megbeszélés, melyre szeretettel várunk mindenkit. A kiállításhoz is várom az önkormányzat segítségét, a 

kiállítandó anyag lejuttatásához a falubuszt is szeretnénk igénybe venni. Továbbá, ha valaki fel tud 

ajánlani a vendégek részére szállást, azt is szívesen vesszük. 

Szentes Dezsőné képviselő: Ne felejtsük majd el az alapanyagok beszerzésénél, hogy két napos 

rendezvényről van szó, tehát mindkét napra biztosítani kellene az étkezést. 

Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogathatja a 

rendezvényt, ezt azonban megbeszélem a képviselőkkel. 20.000 Ft támogatást fogok javasolni. 

Szentes Dezső polgármester: A részletekről beszélni fogunk még. Köszönjük az elnökasszony 

részvételét. 

Gácsi Mihályné egyházközségi elnök, meghívott: Én köszönöm a meghívást és minden segítséget. 

 

Gácsi Mihályné egyházközségi elnök 17.35 órakor távozott az ülésről. Takács Tamás képviselő 

megérkezett, a képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

 

3. Beszámoló Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesületének tevékenységéről 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós elnök: Egyesületünk 2011-ben is jól működött. 22 fő a létszámunk. Szerencsére 

jelentős tűzeset 2011-ben nem volt. Két bozóttűzhöz kellett vonulnunk pár emberrel. Egyet a 

nagykeresztnél, egyet Szalmatercs és Endrefalva között. Árvíz az elmúlt évben szerencsére nem volt. Az 

elmúlt évben 3 versenyen vettünk részt, egy megyein, egy országoson és egy külön versenyen. A megyei 

versenyen mindig jól szerepel a csapat, helyezéseket is szoktunk elhozni. Kivívtuk a jogot, hogy 

mehessünk az országos versenyre. Az országos verseny Gyöngyösön volt. Ott nem olyan jól szerepeltünk. 

Ősszel voltunk a meghívásos versenyen, ahol két csapattal vettünk részt, az ifi és a felnőtt csapat. Több 

versenyszámban versenyeztünk, mindenki jól érezte magát. Jól is szerepeltünk. Pályázaton 250.000 Ft-ot 

nyertünk, melyből tömlőket vásároltunk, a fiatal csapatnak ruházatot, hogy egységes legyen, vettünk még 

gumicsizmákat, esőkabátokat. Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület támogatását. Jó lenne a 

tűzoltószertárat a jövőben felújítani, mert nem olyan jó állapotban van. Pályázni kellene a felújítására. A 

jelenlegi együttműködési szerződésünket már kétszer módosítottuk a salgótarjániakkal, de újra át kell 

majd dolgozni, hogy pályázni tudjunk. Nagy változásokon megyünk keresztül. Az elnöknek majd havonta 

egyszer felkészítőkre kell majd járni, be kell vizsgáltatni a tömlőket, amelynek sajnos anyagi vonzata is 

van. Felvetettük, hogy a salgótarjániak végezzék ezt el, hogy ne kelljen ezért az egyesületeknek fizetni. 

Az alapfokú tanfolyamot 6 fő végezte el 2011-ben, a vizsga részvételéért nem kellett fizetni, ezt 

megoldották, csak az utazást kellett megoldani. 8 főnek van tűzoltóvégzettsége a polgármesteren és 

rajtam kívül. Az új szabályok szerint majd csak olyan vehet részt a tűzoltásban, akinek van végzettsége. 

Ezt nem tartom életszerűnek, hiszen a segítő kezeknek mindig örültünk, nem szoktunk senkit elküldeni. 

Talán ezt már enyhítették, hogy elég, ha van legalább egy jelenlévő, akinek meg van a végzettsége egy 

vonulás alkalmával.  

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük. Kérdés, vélemény? 

Takács Tamás képviselő: A Szalmatercsért Baráti Egyesület úgy gondolta, és már többször is beszéltünk 

róla, hogy jó lenne megszervezni az önkéntes tűzoltók meghívásos versenyét. 
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Gréczi-Zsoldos Miklós elnök: Igen, úgy mint régen. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a beszámolót, az elért eredményekhez gratulálunk. Csak így 

tovább! Véleményem szerint, amelyik egyesület a településért tevékenykedik, attól nem szabad sajnálni a 

támogatást sem. Így emelte meg év közben az önkormányzat is a tűzoltó egyesület támogatását. 

Gréczi-Zsoldos Miklós elnök: Igen, köszönjük ezúton is. 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő jelezte érintettségét, melyre a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

beszámolóról szóló szavazásból a képviselőt nem zárja ki. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesületének 2011. évi tevékenységről 

szóló szóbeli beszámolóját. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

4. Beszámoló a Szalmatercsért Baráti Egyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Takács Tamás elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérem az elnök urat a napirend előterjesztésére. 

Takács Tamás képviselő: Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását. A vendégházat 

is folyamatosan egyeztetve fogjuk megvalósítani, mint ahogy a terveket is kitettük a hivatalban. A 

beszámolóban kirészleteztem, hogy az önkormányzat a támogatása mellett, milyen egyéb költségek 

átvállalásával segítette az egyesületet. Ezt is köszönöm, különösen azért mert az elmúlt években ez nem 

volt jellemző. A pályázat állásáról annyit szeretnék szólni, hogy közbeszerzést kell lefolytatni, az erre 

alkalmas szakértőkkel már felvettük a kapcsolatot. A beszámolóból kiderül, hogy közhasznú minősítést 

szereztünk az elmúlt évben. A közhasznúsági jelentést majd ki fogjuk függeszteni, mivel a kultúrházban 

nem tudjuk most a felújítás miatt, a hivatalban szeretnénk. Ehhez kérem a hozzájárulást. Júniusban jó 

lenne egy újabb tájékoztatót kiadni a lakosságnak is, hiszen a pályázatról is folyamatosan számot kell 

adni és a közhasznúsági jelentést is közzé szeretnénk tenni. Nem volt felhőtlen a kapcsolat az 

önkormányzattal, de örülök, hogy jó dolgokat tudtunk megvalósítani együtt. Az egyesületünket 

szeretnénk tovább erősíteni, a tagokat jobban bevonni. 

Szentes Dezső polgármester: A beszámolóban vannak olyan megjegyzések, amelyekkel nem értek egyet. 

Az önkormányzat mindig nyitott volt. A pénzeket mindig be kell osztani, fel kell állítani egy prioritási 

sorrendet, mikor, mi a fontos. Az a jó, ha a civil szervezet teszi a dolgát a maga területén és az 

önkormányzat segíti az egyesület működését, de nem feladata az önkormányzatnak a civil szervezetek 

programjait végrehajtani, célkitűzéseit megvalósítani. A beszámolóról még annyit, hogy az abban 

felsorolt, átadott anyagokról egy átadás-átvételi jegyzőkönyv majd készüljön. Átadom a szót a 

testületnek. 

Takács Tamás képviselő: Eddig is ez volt a véleményed. A falunak pedig olyan vállalkozásokkal kell 

szerződnie, akik a településnek adnak is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy azért az nagy dolog, hogy egy civil 

szervezet 23 millió forintot nyert. A mai világban nagyon fontos, hogy az önkormányzat a civil 

szervezetekkel együttműködjön. 

Szentes Dezső polgármester: Igen, létre kellene még hozni egyesületeket. 

Takács Tamás képviselő: Dehogy kell, azokat kellene megerősíteni, amelyek vannak. Nincs ember, aki 

ezeket csinálja. 

Szentes Dezső polgármester: Igen, sajnos nem látni az utánpótlást. Vélemény, kérdés? 
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Takács Tamás képviselő jelezte érintettségét, melyre a képviselő-testület úgy döntött, hogy a beszámolóról 

szóló szavazásból a képviselőt nem zárja ki. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercsért Baráti Egyesület 2011. évi tevékenységről szóló 

beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

5. Beszámoló a Szalmatercs Község Polgárőrség tevékenységéről 

Előterjesztő: Horváth Tamás elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőrség beszámolóját megkaptátok. Ezúton szeretném megköszönni a 

polgárőrség segítségét, a beszámolóhoz is gratulálok. Rövid, tömör és célratörő. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag, Szalmatercs Község Polgárőrség elnöke: Én pedig köszönöm az 

Egyesület nevében az önkormányzat hozzáállását, együttműködését. Sajnos anyagi támogatást nem 

kaptunk, csak a biztosítást vállalta át az önkormányzat. Pénzünk a múlt évben nem volt, hiszen akkor 

szerveződtünk újra. 31 taggal kezdtük meg a munkát az újjászerveződés után, de sokan lemondtak, 

meghaltak a régi tagok közül, többeket pedig ki kellett zárni, mert többszöri megkeresésünkre sem 

reagáltak. 15-en vagyunk. Két nap vagyunk szolgálatban egy hónapban. A fele polgárőr tűzoltó is. 

Szentes Dezsőné képviselő: Inkább kevesebb aktív tag legyen, mint több inaktív, aki csak névlegesen tag. 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag, Szalmatercs Község Polgárőrség elnöke: Sajnos nem mindenki 

aktív. 

Szentes Dezső polgármester: A költségvetésünkben 50.000 Ft támogatást terveztünk a polgárőrségnek. A 

beszámoló letétbe helyezését követően tudjuk átutalni ezt az összeget. Hozd be a hivatalba a 

számlaszámot és átutaljuk a támogatást. Sajnos megint több lopás is volt. Főleg fémeket, kapukat vittek 

el. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercs Község Polgárőrség 2011. évi tevékenységről szóló 

beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
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6. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A hősök emlékére szervezett szentmisén és koszorúzáson sajnos egyetlen 

képviselő sem jelent meg. Felzárkóztatásra kiírt pályázat benyújtásra került május 3-ig, a hivatal 

nyílászáróinak cseréjére, homlokzati szigetelésre és egyéb kőművesmunkák elvégzésére. A támogatás 

maximális összege 3.600 eFt. Tegnap hiánypótlási kötelezettségünket is teljesítettük. Sajnos a 

Földhivatalnál a hivatal címe a 46/a. házszám alatt szerepel, holott mindenhol máshol 48. Ez most derült 

ki, mielőbb rendezni kell. A szociális tűzifa támogatással elszámoltunk. Május 9-én a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem részt, a mai ülésen majd döntés is szükséges. Az 

iskola tanárai május 19-én szakmai kiránduláson vettek részt, kérésükre a kisbuszt biztosítottuk. 

2012.05.19-én a buszmegálló tetejét kijavítottuk. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

7. A belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Megkaptátok az anyagot, együttes ülésen is beszéltünk róla, hogy a 

megállapodást felül kell vizsgálni. Sok hiányosság van a gesztor önkormányzat hivatalában. A pénzügyi 

elszámolást elfogadtuk az együttes ülésen a múlt évre vonatkozóan, ez évben pedig havonta 100.000 Ft 

utalva van az iskola számlájára. Jó volt ez az ellenőrzés arra is, hogy végre ezeket a dolgokat leírta valaki. 

Például, hogy a digitális táblák beszerzését követően hogyan nőtt meg az áramszámlája az intézménynek, 

valamint hogy a rezsiköltségek terhelik meg nagyon az intézmény költségvetését. Van-e valakinek 

kérdése, véleménye? 

Szentes Dezsőné képviselő: Sajnos a zárszámadás elfogadásakor nem mondtuk, hogy a minőségi 

bérpótlék 100 %-ban el lett számolva, de csak 50 %-ban lett kifizetve. Ez kb. fél millió forint. A 

következő alkalommal ezt fel kell vetni. Vannak benne olyan mondatok, amelyekkel nem értek egyet. 

Például, hogy a gesztorönkormányzat tett meg mindent a költségek csökkentésére, intézkedési tervet is 

fogadtak el. Nem csak a karancssági önkormányzat fogadta el. Ez közös törekvés volt és együttes ülésen 

fogadtuk el. Az iskola be is tartotta. Továbbá nem csak a gesztorönkormányzat csökkentette a hiányt 

pályázatokkal, hiszen mi is nyújtottunk be ÖNHIKI-re pályázatot. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, ezt mi is jeleztük. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, ezzel a két észrevétellel javaslom elfogadásra. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési 

Csoportjának ellenőrzési jelentését a Karancsság-Szalmatercs Közoktatási – óvoda 

és iskola fenntartó – társulás rendszerellenőrzéséről és azt az alábbi kiegészítéssel 

elfogadja: 

A jelentés 7. oldalán található az alábbi megállapítás: 

„Összességében megállapítottuk, hogy a 2011. évi gazdálkodás során a tervhez 

képest a működési többlet igényt sikerült drasztikusan csökkenteni a beszámolási 

időszak végére, amely 40 %-os csökkenést jelentett. Ez elsődlegesen a gesztor 

önkormányzat érdeme, amelyet pályázati források bevonásával és 

költségcsökkentési intézkedések megvalósításával értek el.” 
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A képviselő-testület ezt azzal egészíti ki, hogy a költségcsökkentés a fenntartó 

önkormányzatok érdeme, amelyet pályázati források bevonásával és 

költségcsökkentési intézkedések megvalósításával értek el. 

A jelentés 8. oldalán található az alábbi megállapítás: 

„Nem hagyható azonban figyelmen kívül a gesztor önkormányzat azon törekvése, 

hogy a kiadások csökkentésére intézkedési tervet fogalmaztak meg, amelyet 2011. 

évben végre is hajtottak.” 

A képviselő-testület ezt azzal egészíti ki, hogy a kiadások csökkentésére a fenntartó 

önkormányzatok együttesen fogadták el az intézkedési tervet. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a jelentés elfogadásáról a 

munkaszervezetet értesítse. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

8. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előterjesztést írásban kiküldtük, amennyiben van kérdés, vélemény, 

szívesen válaszolok. 

Szentes Dezső polgármester: Tartalmas, részletes, aki elfogadja, szavazzon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó 

értékelést Szalmatercs Község Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: körjegyző 

 

9. Előterjesztés a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához biztosítandó önerő 

összegéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A kiosztott határozati javaslatok közül kell választanunk és a meghozott 

döntésről szóló kivonatot mielőbb meg kell küldenünk a Társulásnak. Nyilatkozni kell, hogy hogyan 

vállaljuk az önerőt. Ehhez a társuláshoz már csatlakoztunk. Javaslom az első határozati javaslat 

elfogadását. Ebben az esetben egyszer kellene 49.710 forintot és még egyszer 89.473 forintot, amely 

összesen 139.183 Ft Szalmatercsnek befizetnie augusztus 31-ig. A második fordulóban szereplő összeget 

jövő év júniusig kellene kifizetnie. A projekt kapcsán szerzett vagyon tulajdonjoga, illetve a tagokat 

megillető szavazati jog – a törvényben meghatározottakat figyelembe vétele mellett – a teljesített önerő 

arányában oszlik meg. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem lesz ebből gond, ha jövőre a szécsényi járáshoz tartozunk? 

Szentes Dezső polgármester: Nem, több kistérség van benne. 
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Takács Tamás képviselő: Mennyi az összberuházás önereje? 

Szentes Dezső polgármester: 242.768.300 Ft, és áfa önerő a két fordulóban összesen 436.982.040 Ft. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2012. (V.22.) számú határozata 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

pályázatához biztosítandó önerőről 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás előkészítési pályázatában vállalja a beruházási önerő 

0,1%-ának (9.308 Ft-nak), valamint a projekthez kapcsolódó (visszaigénylést követően 

az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának megfizetését 2012. 

augusztus 31-ig 

 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megvalósítási pályázatában 

vállalja a beruházási önerő 0,1%-ának (várhatóan 233.460 Ft-nak), valamint a 

projekthez kapcsolódó (visszaigénylést követően az önkormányzat részére 

visszatérítendő) ÁFA 0,1%-ának megfizetését a pályázat szerinti határidőben. 

 

3. Szalmatercs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz 

kapcsolódó önerő esetleges módosulása esetén az 1. és 2. pontban leírtaknak 

megfelelően a kötelezettségvállalásról szóló határozatát módosítja. 

 

Határidő: 2012. május 24. 

Felelős: polgármester 

 

 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Önkéntes munka 

Szentes Dezső polgármester: Ahhoz, hogy az aktív korúak ellátására jogosult a felülvizsgálatot követően 

is jogosult legyen az ellátásra, a megelőző évben 30 nap munkaviszonyról kell igazolás. Ez több 

formában is teljesíthető. Egyik ilyen lehetőség az önkéntes munka. Részt vegyen-e az önkormányzat az 

önkéntes munka biztosításában? Mivel most közfoglalkoztatás sincs, így még szükségünk is van az 

önkéntes munkára. 

Vincze Nikolett körjegyző: Jogszabály rendelkezik az önkéntes munkavégzés szabályaira vonatkozóan, 

erre az időszakra fizetést az önkéntesnek nem kell biztosítani. Azoknak, akik szeretnének önkénteseket 

foglalkoztatni, erre engedélyt kellett kérni, az erről szóló határozatot, engedélyt már megkaptuk. A 

hivatalt ez adminisztrációval terheli, továbbá az önkormányzatnak biztosítani kell a szükséges tárgyi, 

személyi feltételeket. Az önkéntesekkel külön szerződést kell kötni. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy 2012. június 1-től vezessük be. 

 

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 

40/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat az önkénteseknek 2012. június 1-től önkéntes munkára lehetőséget 

biztosít. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) Közérdekű munka 

Szentes Dezső polgármester: A Munkaügyi Központ megkeresett minket, hogy az önkormányzat tud-e 

munkát biztosítani a büntetések ledolgozása érdekében a közérdekű munkásoknak. Sajnos egyre több a 

megbüntetett és ehhez sem az anyagi, sem személyi, sem tárgyi feltételek nem biztosítottak. Nem 

javaslom a bevezetését. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közérdekű munkások részére – anyagi, tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt – 

nem tud munkát biztosítani. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök 19.15 órakor távozott az ülésről. 

 

C) Gyereknap 

Szentes Dezsőné képviselő: Az iskolai gyereknap megszervezésére jövő héten pénteken kerül sor. 

Javaslom, hogy a hagyományokhoz híven 25.000 Ft-tal támogassuk a diákönkormányzatot ezen 

alkalomból. 

Szentes Dezső polgármester: Az óvodát is? 

Szentes Dezsőné képviselő: Az óvodát is be szoktuk vonni, most is fagyit kapnak a gyermekek, azt is a 

diákönkormányzat fizeti. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

25.000 Ft, azaz huszonötezer forint átadott pénzeszközzel támogatja az I. István 

Általános Iskola Diákönkormányzatának gyermeknapi rendezvényét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást átadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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D) Teszedd program 

Szentes Dezsőné képviselő: Az idén is szeretnénk csatlakozni a Teszedd programhoz. Kérem az 

önkormányzat segítségét abban, hogy szemeteszsákokat és kesztyűket biztosítson nekünk az akcióhoz. A 

képviselőket is várom. Karancsságon az iskola benevez. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben. 

 

E) Pedagógusnap 

Szentes Dezsőné képviselő: Szeretném a képviselők figyelmét felhívni, hogy június első vasárnapja 

pedagógusnap. Köszönthetnénk a pedagógusokat, bizonyára örülnének a gesztusnak. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben. 

 

F) Játszótér 

Szentes Dezső polgármester: Módosítani szükséges a játszótér kivitelezőjével kötött szerződésben a 

teljesítési határidőt. Javaslom 2012. július 31-ét. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Út-Garantor Kft.-vel (székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172., képviselője: Dudás 

Sándor), Szalmatercs község területén játszótér kialakítása a szerződés mellékletét 

képező költségvetés alapján tárgyú vállalkozási szerződés 22. számú pontjában a 

Vállalkozó teljesítési határidejét: 2012. július 31. napra módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Takács Tamás képviselő: Kapott-e a tervező pénzt? Jó lenne, ha a játszótérkerítés is megvalósulhatna. 

Szentes Dezső polgármester: A tervező még nem kapott pénzt. A játszótérkerítésre az egyéb 

elszámolható költségekre nyert támogatást nem lehet fordítani. Ha a kiviteli tervnek nem megfelelő lesz a 

kivitelezés, az a testület felelőssége lesz. 

Takács Tamás képviselő: A kultúrház környékét is rendbe kell tenni, földet kellene odavitetni. 

Szentes Dezső polgármester: Egyenlőre még ne vitessünk. 

Takács Tamás képviselő: A kivitelezőnek még itt van a gépe, ki lehetne ezt használni, ezért gondoltam. 

Szentes Dezső polgármester: Egyeztetni kell a műszaki ellenőrrel, a kivitelezővel akkor ez ügyben. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Sok mindent meg tudunk csinálni társadalmi munkában is. Régebben is 

összejöttünk ilyen alkalmakra. 

 

G) Civil szervezeti beszámolók 

Takács Tamás képviselő: Mivel a helyi civil szervezetek beszámoltak a képviselő-testület előtt, javaslom 

a következő ülésre meghívni Tóth Andrást is és felkérni a Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesületének 

és a Tudás-Központ Egyesületének tevékenységéről szóló beszámolók megtartására is. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben. 

Takács Tamás képviselő: Tóth András más egyesülete kapott-e az önkormányzattól támogatást? 

Szentes Dezső polgármester: Nem, csak tagdíjat fizettünk a Ménes-patak Menti Települések 

Térségfejlesztő Egyesületének. 
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H) Kóbor kutyák kérdése 

Takács Tamás képviselő: A kóbor kutyák kérdését nem sikerült megoldani. Erről beszélni kell. 

Szentes Dezső polgármester: Az alpolgármester úr ígérte, hogy utánanéz, hogy a sintéren kívül milyen 

lehetőség van a kutyák elfogására. 

Takács Tamás képviselő: Mielőbb intézkedni kell, amíg baj nem lesz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Így van, veszélyes. 

 

I) Mozgókönyvtár 

Szentes Dezső polgármester: Kaptunk egy levelet a kistérségi munkaszervezettől, hogy az ez évi 470.000 

Ft mozgókönyvtári támogatást időarányosan el kell költenünk. Javaslom, hogy ezen összegből 4 db asztal 

és 30 db szék kerüljön beszerzésre, az eddigi típusú asztalokból és székekből, mivel így kb. 100 ember 

leültetésére lesz lehetőségünk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2012. (V.22.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

mozgókönyvtári ellátásra biztosított 470.000 Ft támogatásból 4 db asztal és 30 db szék 

kerül beszerzésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyílt ülést 19.00 órakor bezárta, az ülés zárt ülés 

keretén belül folytatódott.. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

        Szentes Dezsőné           Gréczi-Zsoldos Miklós 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


