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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 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 (17.15 órától) 

Vincze Nikolett körjegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök, 

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 4 fővel határozatképes. Elmondja, hogy Takács Tamás képviselő úr jelezte, hogy 

késni fog. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László 

alpolgármestert és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend 

módosítását. Az első két napirendi pont előterjesztője ugyanis megbetegedett, írásbeli előterjesztést nem 

küldött, így javasolja az első két napirendi pont levételét a napirendről. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. Beszámoló a Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesületének tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth András elnök 

2. Beszámoló Tudás-Központ Egyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth András elnök 

3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. A hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás törvényi 

kötelezettségből eredő felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás törvényi 

kötelezettségből eredő felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirend módosítást 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: A polgárvédelem felhívta a figyelmet az árkok rendszeres karbantartására. 

Ennek megfelelően a lakosság részére kiküldök egy levelet a napokban. Június 1-jén pedagógusnap 

alkalmából köszöntöttem a pedagógusokat egy ajándékkártyával és egy tollal. A 20 db toll értéke 14.800 

Ft volt. Június 2-án Szentes Dezsőné képviselővel részt vettem a VET Piliny megbeszélésén a karancssági 

iskolában. Június 8-án az óvodai ballagáson minden óvodás gyermek kapott 1 szál virágot, melyet 

Karancssággal együtt fele-fele arányban rendeztünk. A mozgókönyvtári pénzből megrendelésre került 4 

db asztal, 30 db szék, melyeknek értéke összesen: 466.800 Ft. A számlát leadtam a többcélú társuláshoz. 

A felújítás alatt ezeket az eszközöket Endrefalván tároljuk. Gyermeknapra átadásra került a testületi 

döntésnek megfelelően a 25 eFt a diákönkormányzat részére. Június 11-től 2 hónapra 5 fő közmunkást 

alkalmazunk 6 órában, ebből két fő férfi fűkaszás, a többi női dolgozó. Azokat hívtuk be, akiknek 

hiányzik a további segélyhez a 30 nap munka ledolgozása. A Teszedd! akcióban június 2-án 21 fő vett 

részt, megkérem Szentes Dezsőné képviselőt, hogy mondjon el róla pár szót. 

Szentes Dezsőné képviselő: Főként Karancsságon tanuló gyermekek vettek részt, hárman voltunk 

felnőttek. Két csapatot alkotva jártuk be a falut a belterületeken. Ügyesek voltak a gyermekek, szívesen 

jöttek. A résztvevőknek a munkáját jégkrémmel és üdítővel honoráltuk. 

Szentes Dezső polgármester: A kóbor kutyák ügyében már kerestem a gyepmestert, de eddig még nem 

sikerült elérni. Rendőri biztosítás mellett sem lehet lakott területen ebet lelőni. 

Szmorad László alpolgármester: Így van, csak életveszélyes helyzetben. Sajnos a lakosok etetik a 

kutyákat, ezért szoknak ide. A helyzetet meg kell oldani, mert baj is történhet. 

Szentes Dezső polgármester: Így van, ezért is keresem napok óta a gyepmestert. Kérem a tájékoztatóm 

tudomásul vételét. 
 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

2. A hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Mindenkinek megküldtem a VGÜ közszolgálati díjjavaslatát. A 

díjemeléssel az új díj 895 Ft/hó/ingatlan lenne július 1-től. Jelenleg 865 Ft/hó/ingatlan, míg a 70 éven 

felüli egyedül élőknek 660 Ft/hó/ingatlan. Jelenleg 20 főnek biztosítunk kedvezményes díjat. Szerződés 

szerint 175 hulladékgyűjtő edény ürítése van a szerződésben. A 30 forintos különbözetet átvállalva ez 

havonta az összes ingatlant tekintve 5.250 Ft lenne. Ez évben ez 6 hónapra vetítve 31.500 Ft lenne. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület ezt az összeget vállalja át és ez évben így már ne módosítsunk a 

hulladékkezelési díjon. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2012. (VI.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. hulladékkezelési díjemelésre 

vonatkozó javaslatát és úgy határozott, hogy a díjrendeletét nem módosítja, a 

közszolgáltatási díjakat nem emeli. 

A képviselő-testület a díjkülönbözetet 175 ingatlanra vonatkozóan 2012.07.01-

2012.12.31. közötti időszakra átvállalja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés 

13. számú módosítását aláírja. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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Takács Tamás képviselő 17.15 órakor megérkezett az ülésre, a testület létszáma 5 fő. 

 

3. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás törvényi 

kötelezettségből eredő felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A kiküldött anyagnak megfelelően javaslom az együttműködési 

megállapodás elfogadását. Kérdés, vélemény? 

Szmorad László alpolgármester: Sok mindent nem tudunk hozzászólni, törvény kötelez rá, hogy legyen 

ilyen megállapodás. Javaslom az elfogadását. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2012. (VI.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal létrejövő együttműködési 

megállapodásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az együttműködési 

megállapodást elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

A képviselő-testület a 9/2011. (II.10.) számú határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Szentes Dezső polgármester: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak jogi 

személyiséggé kell alakulnia, az ezzel kapcsolatos társulási megállapodást egységes szerkezetben el kell 

fogadnunk. Továbbá a kiosztott határozati javaslatban lévő egyéb pontokat is. A 32 szavazatot nem 

lakosságszám arányosan, hanem településenként osztottuk szét. Kivétel Bátonyterenye és Salgótarján. A 

társulási ülésen volt, aki tartózkodni akart, de fel lett hívva az ülésen a polgármester figyelme, hogy a 

társulási megállapodásokat egyhangúan kell elfogadni, így ez meg is történt. Több önkormányzat is kérte 

felvételét a társulásba, így valószínűleg meg lesznek még önkormányzatok keresve. Ha átolvastátok a 

határozati javaslatot, elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2012. (VI.14.) számú határozata 
 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának 1. számú módosítása 
 

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

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását megtárgyalta, 

és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás 1. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt 

dokumentum aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2012. június 29-i 

ülésén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá 

történő átalakulását a többi Tagönkormányzat polgármesterével egyhangúan kimondja. 

Határidő: 2012. június 29. 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

3. A Képviselő-testület - a törvényi kereteket figyelembe véve - a települési szilárd-hulladékkezelési 

önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres megvalósítása 

érdekében az alábbi hatásköreit:  

 

a) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárd-hulladék ártalmatlanítását 

szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése, 

 

b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és 

hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a 

Tagönkormányzatok területén, 

 

c) a Tagönkormányzatok közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív 

gyűjtésének, szállításának megszervezése,  

 

d) a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék-elhelyezés céljából történő rendszeres 

elszállítása,  

 

e) a KEOP pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a 

szelektív-és nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vhr. szabályainak 

megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,  

 

f) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.  

 

g) A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti az Önkormányzat 2013. január 1-ig 

fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az 

átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.  

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

B) VGÜ szerződés 

Takács Tamás képviselő: Egy rövid időre még térjünk vissza a hulladékkezelési díjakra. Csak azt 

szeretném mondani, hogy szerintem nincs 175 ingatlan, amely után fizetni kellene, mert sok az üres. 

Szentes Dezső polgármester: Gyűjtőedények után fizetünk, és ebben az önkormányzati intézmények is 

benne vannak. A cégek külön füzetnek, nekik külön megállapodás van a VGÜ-vel. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy kerüljön bele a kukák megrongálódásáért való felelősség is. 

Rendszeresen ők törik össze. 

Szentes Dezső polgármester: Ezt a VGÜ felé kell jelezni, most is jelezzük és ezeket ki szokták vizsgálni. 

A lakosok megvették ezeket, a kukák nem a VGÜ tulajdonai. 

Szmorad László alpolgármester: Nem újonnan vettük a kukákat, ezzel nem tudunk mit csinálni. 

Takács Tamás képviselő: A szerződésben benne van, hogy a VGÜ szedi be a díjakat? 

Szentes Dezső polgármester: Nincs, ezért még külön kellene fizetni minden lakosnak. 
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C) Iskolaigazgató levele 

Szentes Dezső polgármester: Kaptunk az általános iskola igazgatójától egy levelet, amelyben 

megköszönte a pedagógusnapi köszöntést, valamint tájékoztat a hátralévő időszak rendjéről, valamint a 

nyári munkálatok szükségességéről. Fel van sorolva, melyik teremben milyen munkálatok szükségesek. 

 

Szentes Dezsőné képviselő felolvasta az iskolaigazgató levelét. 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Hát igen, 17 éve nem volt rendesen kimeszelve, kifestve. 

Szmorad László alpolgármester: Volt gondnok az iskolában, aki festő volt, meg kellett volna csináltatni. 

Szentes Dezsőné képviselő: A lefolyókkal is gond van, csatornatisztítás is kellene. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben, akkor felméretjük szakemberrel, hogy mennyi és milyen anyag 

szükséges a felújításokhoz. 

Szentes Dezsőné képviselő: Kőműves is nagyon kellene, mivel az iskolában a Váci Egyházmegyei 

Találkozóra érkező vendégek is lesznek elszállásolva. 

Szmorad László alpolgármester: Szakemberekkel, festővel, asztalossal, kőművessel el kell menni 

felmérni. 

 

D) Falumegújítási pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Újra lesz pályázat falumegújításra. 2012.09.01-2012.09.30 között lehet 

majd beadni. 100 %-os támogatás. 

Takács Tamás képviselő: Ezt már elkezdtük. Jó lenne, ha az egyházközség megpályázná a díszteret, az 

önkormányzat pedig a falumegújítást. Elképzelés kell csak. A pályázatíró már meg van, az fogja 

megcsinálni, aki a vendégházas pályázatot is. Erről már beszéltünk. A tűzoltószertár felújítása is 

beleférne, csak el kell dönteni, hogy mi legyen vele. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az jól van ott, ahol van, csak legyen felújítva. 

Takács Tamás képviselő: A 2. célterületre adhatná be az egyházközség. Ebbe a templom körüli dísztér is 

beletartozhatna. Az 1. célterületre pályázhatna az önkormányzat. 

Szentes Dezső polgármester: Jó lenne a hivatali tető, a CKÖ iroda felújítása. Kivel terveztessünk? Kérek 

majd árajánlatokat. 

Takács Tamás képviselő: Le kell ülni ez ügyben beszélni, hogy melyik pályázatba mi fér bele. A 

jelenlegi falumegújítási pályázattal kapcsolatban javaslom, hogy keressük meg az Út-Garantor Kft.-t, a 

játszótér kivitelezőjét és tegyünk észrevételeket a munkálatokra. 

Szmorad László alpolgármester: Igen, én is voltam lenn megnézni. Írjuk össze a javaslatokat. 

Gréczi-Zsoldos Miklós: Igen és mihamarabb juttassuk el a kivitelezőnek. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2012. (VI.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Út-

Garantor Kft. kivitelezésében lévő játszótéri beruházást és több műszaki 

hiányosságot talált. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az alábbi hiányosságokat, 

észrevételeket juttassa el a kivitelező képviselőjének: 

1. Az ülődombok kialakítása nem megfelelő. 
2. Az ütéscsillapító burkolatot MSZ-EN 1177-es szabvány szerint kell 

kialakítani. 
3. A fa játékok egy része már most is repedt. 
4. Kérjük a műszaki leírás „alapanyag” pontjának betartását! 
5. A faszegélyek kialakítása nem megfelelő. 
6. Kérjük a kivitelezés felgyorsítását! 
7. Kérjük az építés előtti földmunkák elvégzését! 
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8. Kérjük a takaró földterítés elvégzését! 
9. A játszótéri eszközök rögzítése nem megfelelő. 
A képviselő-testület kéri a kivitelezőt a hiányosságok és munkálatok mielőbbi 

elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

E) Körzeti ügyintézői társulás 

Szentes Dezső polgármester: Átadom a szót a jegyzőnőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szalmatercsi hivatal munkatársai közül egy fő hosszabb idejű 

betegszabadságon van, az őt helyettesítő munkatárs pedig még tanfolyamra jár, kéthetente vizsgáznia kell. 

A harmadik dolgozó nyugdíjba vonul a nyáron, így úgy látom, hogy szükséges lenne a segítség, mivel 

ennyi dolgozóval jelen körülmények között képtelenség ellátni a hatósági, önkormányzati, pénzügyi 

feladatokat. Az adatszolgáltatások is napi szintűek már. Körjegyzőként én is csak csütörtökön vagyok 

ebben a hivatalban, ilyenkor az ügyfeleken kívül a dolgozókkal is meg kell beszélnem a bonyolultabb 

ügyeket, a jogszabálymódosítások miatti változásokat. A testületi ülés előkészítését, jegyzőkönyvek írását 

és megküldését is egyedül végzem. Kérem a képviselő-testületet, hogy a részmunkaidős körzeti ügyintéző 

kieső munkaidejét vállalja át az önkormányzat. Ő helyi származású, körjegyzőségi dolgozó, van 

helyismerete, tapasztalata. Sok mindenben tudna segíteni, ha hetente többször is itt lehetne. Azokat a 

feladatokat csak köztisztviselő végezheti, így nem látok más lehetőséget. Ezzel egy kicsit javul a helyzet a 

személyi feltételekben, de az igazi az lenne, ha 3 fő köztisztviselővel dolgozhatnánk. Így a dolgozók 

szabadságainak kiadása is nehézkes számunkra. Az önkormányzatnak ez költséghatékonyabb lenne, 

hiszen olcsóbb, mintha még egy dolgozót kineveznénk. Főként, hogy januártól úgyis változások 

várhatóak a közös hivatal kialakítása miatt. Jelenleg a körzeti ügyintéző 30 órás, amelyből 4 órát dolgozik 

a szalmatercsi hivatalban. Ez helyett, hogy 40 órás legyen, az önkormányzatnak 10 órát kellene vállalnia. 

Ez nem túl sok, sokkal több munkát is tudnánk számára adni, de mégis nagy segítség. A változások miatt 

sem célszerű most betanítani még egy új embert. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2012. (VI.14.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a körzeti 

ügyintézőt foglalkoztató társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és 

azt elfogadta. 

A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

        Szmorad László           Gréczi-Zsoldos Miklós 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


