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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án 18.00 

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 (19.33 óráig) 

Illés Péter külsős bizottsági tag 

Tóth András meghívott (19 óráig) 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott (18.30 órától 19.33 óráig) 

 

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

hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést 18
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek javasolja Szmorad László alpolgármestert és Takács Tamás képviselőt, majd javasolja a 

meghívóban kiküldött napirend elfogadását. Takács Tamás képviselő javasolja, hogy kerüljön új napirend 

is felvételre a 9. napirend elé. Napirendi javaslata: 9. Napirend: Falumegújításra kiírt pályázat 

megbeszélése. A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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. Játszótér beruházás megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmek és a Társulási 

Megállapodás 2. számú módosításának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú 

módosításának elfogadása és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Az I. István Általános Iskola csoportbontásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Startmunka mintaprogram megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Falunapi rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

10. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított 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 
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3. Játszótér beruházás megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmek és a Társulási 

Megállapodás 2. számú módosításának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú 

módosításának elfogadása és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Az I. István Általános Iskola csoportbontásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Startmunka mintaprogram megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Falumegújításra kiírt pályázat megbeszélése 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 

10. Falunapi rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirend módosítást és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Beszámoló a Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesületének tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth András elnök 

 

Tóth András meghívott: Ezt a civil szervezetet azért hívtuk életre, hogy tudjunk pályázni. Karancsságon 

csináljuk a falumegújítási pályázatot. A kápolna mellett keresztút, játszótér, zöldesítés, múzeum kialakítás 

lesz a cél. Augusztus 20-án lesz az egyháztörténeti múzeum átadása. Szolgáltatóház is lesz a zöldséges 

mellett. 

Szentes Dezsőné képviselő: Melyik részen? 

Tóth András meghívott: A múzeum a kápolna mellett. A szolgáltatóház a zöldséges mellett van, a 

Rákóczi út sarkán, ide keresünk vállalkozót. A polgárőrség pályázatában is közreműködtem.  

Illés Péter külsős bizottsági tag: Először arról volt szó, hogy ez a pályázat várhatóan nyerni fog. Most 

meg azt hallottam, hogy a polgárőrség pályázatát elutasították, mert nem teljesítettük a hiánypótlást. 

Papírokat nem láttam. A pályázatot Ön írta, ha jól tudom. Van valami információja? 

Tóth András meghívott: Nem tudok róla. Arról hallottam, hogy el fogják utasítani. A csatolt 

dokumentumok alapján kiesett 3-5 helyszín, mert nem voltak jók a helyrajzi számok. Így már nem érte el 

a szükséges ponthatárt. Nem tudom, hogy az elutasítás megérkezett-e, erről nincs információm. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Mi adtunk le a rossz helyrajzi számokat? 

Tóth András meghívott: Hát tulajdonképpen igen. 

Szentes Dezső polgármester: A pályázat benyújtásakor nem kellett megjelölni a kamerák helyét. Ebből 

félreértések adódtak. Elutasították, de az utolsó információim szerint meg lett fellebbezve a döntés.  

Tóth András meghívott: A hiánypótlást nem lehetett teljesíteni. 

Szentes Dezső polgármester: Holnap utána fogunk nézni. Olyat kértek később, amelyet a kiírás nem 

tartalmazott. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Nem kaptunk elutasító levelet, akkor ennek nézzünk utána. 

Szentes Dezső polgármester: Rendben, akkor, ha nincs több kérdés, javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

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

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

51/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádi 

Falvak Tudás-központ Egyesületének tevékenységéről szóló beszámolót és azt 

elfogadta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

2. Beszámoló Tudás-Központ Egyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth András elnök 

 

Tóth András meghívott: Az IKSZT építése nemsokára készen van, szerintem gyönyörű lesz az egész, az 

elrendezés is teljesen jó. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követően lehet megkezdeni a működést, 

két számlázás történt meg eddig. Az egyik kifizetési kérelem még bent van az MVH-nál. A harmadik 

kifizetési kérelem csak januárban kerül beadásra, így januártól lehet majd működtetni. Előtte is lehet 

rendezvény, az átadást követően, de a működésre támogatást csak januártól lehet igényelni. Év vége felé 

már lehetnének rendezvények, kiállítás, koncert, stb. A házat birtokba lehet venni. Az építés jó minőségű. 

Van-e esetleg kérdés, észrevétel. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nekem is tetszik. 

Szmorad László alpolgármester: Mutatós és biztos jó is lesz. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tudás-

Központ Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott 18.30 órakor megérkezett az ülésre. 

 

3. Játszótér beruházás megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Köszöntöm a játszótér pályázat kivitelezőjének megjelent képviselőjét, 

Keresztes Imrét. A játszótérrel kapcsolatban már volt egy kötetlen beszélgetés a képviselőkkel, majd egy 

bejárás a helyszínen. Arról készült egy feljegyzés, amelyet megküldtünk a kivitelezőnek is. A bejáráson 

részt vett Oláh Richárd, Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes Dezsőné, Takács Tamás képviselők és én. Most 

átadom a szót a megjelent képviselőnek, hogy tájékoztassa a testületet, hogyan sikerült a hiánypótlást 

teljesíteni. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: A nagy része az teljesítésre került. A 

pályázati projekttábláról nem volt szó a megkeresésben, ezt a szerződés sem tartalmazza. Ez egy 

megbeszélés kérdése. A padok, asztalok, kerékpártárolók színét kellene még eldönteni. Nem akarom, 

hogy utólag legyen megmondva, hogy milyenre kellett volna ezeket lefesteni. 

Szentes Dezső polgármester: Szeretném, ha lenne műszaki ellenőr a beruházásnál. Már fel is vettem egy 

műszaki ellenőrrel a kapcsolatot. Ő volt a templomnál is. 
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Szmorad László alpolgármester: Ha szakértőt hozunk ide, azt javaslom, olyan legyen, aki még nem 

tevékenykedett itt. Itt a bajok nem kicsik, nem a színekről van szó, az a legkisebb probléma. A 

legnagyobb probléma, hogy azok a játékok úgy készültek el a kivitelező részéről, hogy ebben csak hiba 

van. Az egy rakás szemét, nem játszótér. Ez a játszótéri pályázat, amikor elindult, akkor 5.400.000 Ft-ról 

volt szó. Erről volt szó. Ezen a játszótér, amely átadás előtt áll, nincs 400.000 Ft érték, semmilyen 

körülmények között. Amikor feltettem kérdéseket, mindenki a minősítésekre hivatkozott, hogy csak azzal 

lehet. A játékokra minősítések vásárolhatók, a munkát bárki elvégezheti. A kazári játszótér 4 millió 

forintból készült el, le is fotóztam. Sok minden volt azon, bele is kerülhetett 4 millió forintba. Van egy 

másik játszótér is, ami tartalmaz csúszdát, mászóházat, ikerhintát, homokozót, leszállítva, lefestve, olyan 

fából, amelyből lennie kell, a csavarok besüllyesztve, összesen 170.000 Ft-ért csinálták. Én azt szeretném, 

hogy játszótér legyen Szalmatercsen, azt a piszokfészket pedig vigyék el onnan, mert az minden csak nem 

munka. Annak a kivitelezőjéhez tudok telefonszámot adni. Még több játékkal 600.000 Ft-ba sem kerülne. 

Ne felejtse el senki, hogy az önkormányzatnak azért kell hitelt felvennie, hogy ezt kifizessük és az 

önkormányzat kifizesse a hitelkamatait is. Azt a játszóteret, amelyet szétszedtünk a falusiak építették 

társadalmi munkában. Szétszedtük, ami 30 éve ott állt és odatettük ezt a piszokfészket. Mindegy milyen 

papírjai vannak, vettetek a tüzépen fákat és megcsináltátok, de az nem munka. Lehet mutatni Endrefalvát, 

Szalmatercset és Sóshartyánt, mondhatjátok, hogy így kell, meg úgy kell, de ez nem így van. Van az 

országban, el kell menni másfele is, van, ahol megkövetelik. Minket megvezettek, többen. Nem tudom, 

hogy ki, nem is akarok felelőseket. Én mindenben benn vagyok, de csak akkor, ha a játszótér elkészül, ezt 

a piszokfészket meg amit odaraktak, megfogják és elviszik, bedobják a patakba, vagy meggyújtják, mert 

ez minden csak nem anyag. Nem felel meg semminek. Éles, sarkas fát, éles fémet nem lehet játszótérnek 

berakni. Szabályok vannak. Lehet, hogy történt emberi mulasztás, én azt mondom, az hibázik, aki 

dolgozik. Nem akarom senkinek a fejét venni, de ha odáig jut az önkormányzat, hogy fizet és kölcsönöket 

vesz fel… Keressen a vállalkozó pénzt, de mutasson is valamit. Ez minden, csak nem munka. Ez az én 

véleményem. Mindenben segítek, ha kell, összehozlak olyan emberrel, aki csinált ilyet, leszállítja. Ha kell 

telefonszámot is adok, el is megyek, csak beszéld meg vele. Kerül, amibe kerül, de legyen normális 

játszótér. Mert az semmi, az lóg, az inog, az kivitelezés szempontjából egy rakás nulla, nem munka. Én 

nem rád haragszok, ismerhetsz. Aki velem dolgozott, az tudja, hogy vagy normális munkát adok ki a 

kezem alól, vagy nem. Aki Szalmatercsre jön dolgozni, az vagy csináljon normális munkát, vagy ne 

csináljon. Az a játék kevés is, rossz is, nem is jó, nem is megfelelő, pozitívumot meg nem is lehet 

mondani. A padokat inkább hagyjuk… Játékok legyenek normálisak, ezt meg el kell vinni. Ez semmi, ez 

nulla. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Köszönöm az értékelő, gyönyörű szavakat. 

Szmorad László alpolgármester: Szebben nem tudtam kifejezni. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Megkérdezném, hány millió forintba 

kerültek a játszótéri eszközök? Tisztában van Ön itt azzal, hogy az 5 és fél millió forintból mennyibe 

kerülnek az eszközök? Ha már ennyire benne vagyunk a pályázatban? 

Szmorad László alpolgármester: Mennyi. Leveszed az áfát belőle. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Szerintem nem. 

Szmorad László alpolgármester: Miért akkor mennyi marad? 300.000 Ft marad a játékokra? 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Meg kell nézni, elő kell venni a pályázati 

anyagot. Ha jól tudom, annak idején a beszélgetéseink során fel lett ajánlva Önnek is, hogy csinálja meg, 

ha már Ön szerint ennyire egyszerű elintézni egy hitelesítést. 

Szmorad László alpolgármester: Mikor lett az felajánlva, ugyan már… 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Azt mondta, hogy Önnek nincs meg erre a 

hitelesítés. 

Szmorad László alpolgármester: Nem. Ezt nem én mondtam. A polgármester mondta, hogy én nem 

csinálhatom. Nem azért mert én meg akartam csinálni, pénzért nem dolgozok ebben a faluban, 

megmondtam már régen. Nem azért mert én akartam megcsinálni, de ha én csináltam volna meg, jó lett 

volna. Most is lefogadom, hogy 11-12 játékot csinálok akácfából és nem kerül bele két millió forintba. 

Nekem ne gyertek azzal. Hogy ennyibe kerül, meg annyiba kerül, meg a nagy szavakat. Mondjál te is 

konkrétumokat. Annyit én is tudok mondani, mint te, pedig nekem nem volt a kezemben egy másodpercet 

sem az a apapír. 
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Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Sajnálom, hogy így gondolod, de csak azt 

tudod beépíteni, ami ki van írva. 

Szmorad László alpolgármester: Jól van már, hagyjuk, ez volt kiírva? Szögletes fa? Meg, hogy bementek 

a tüzépre? 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Miért szerinted én bementem a tüzépre és 

megvettem a fát? 

Szmorad László alpolgármester: Nem te hoztad ki, de abban hibáztál, hogy így írattad ki azzal az 

emberrel. Az az ember megcsinálta volna másból is, ha őtőle rendelted meg. Ezt te rontottad el az biztos. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Nem tudja másból, mert neki erre van 

minősítése. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor miért nem kerestél olyan embert, akinek másra van minősítése? 

Miért nem próbáltál meg olyat? Itt mindenre azt mondtátok, hogy részletkérdés. Én örültem neki, hogy 

egy olyan ember fog ide jönni dolgozni, aki szimpatikus. Én most se haragszok rád, te se haragudjál. Én 

azokra az emberekre haragszok, akik a nem megfelelő munkát végzik. Ne haragudj, ezt nem tudom 

lenyelni. Én életemben nem végeztem ilyen munkát. Ha én elvállaltam egy munkát és azon bukok, akkor 

is tisztességesen csinálom meg. Ha benéztem, az az én felelősségem. Ilyen nincs, megkérdezhetsz 

másokat is, ha kell, otthonról vittem anyagot, de ilyen piszkot az egyik faluban, meg a másikban nem 

lehet csinálni. Ha ezt megcsinálod 100 kilométerrel arrébb, azt mondom, hogy ott keresel pénzt, ahol 

akarsz, de nem a szomszéd faluba. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Ezt már nem lehet. Volt egy helyszíni 

bejárás, akkor azt mondtátok, hogy kérünk még ezt, meg azt… 

Szmorad László alpolgármester: Semmit, ez nem munka. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: …utána meg azt mondjuk, hogy ezt a 

„piszokfészket” tüntessük el innen. Ez nem így működik. 

Szmorad László alpolgármester: Ez nulla. Ez úgy működik, hogy ezek nem játékok, ezek semmik. Én 

azért mondtam, amikor a szakértőről volt szó, hogy ne ismerős legyen. Olyan jöjjön ide, aki úgy 

dolgozik, mint egy szakértő. Én most is azt mondom, én mindenben benne vagyok, én minden segítséget, 

ami tőlem telik, megadok neked, saját költségemen odaviszlek, összehozlak az emberrel, megteszek 

mindent, csak ide játszóteret csináljatok, ne piszkot. A kultúrháznál is azok voltak a fenntartásaim 

először, hogy én teljesen másként nézek meg egy munkát, mint más emberek. Láttam munkákat, 

kivitelezéseket, ettől a kivitelezőtől is, de itt nagyon kellemesen csalódtam, mert tényleg szép munkát 

végeztek. Szépen van megcsinálva a tető, szépen van megcsinálva a külső pucolás, a burkolás, a korlátok, 

a belső kialakítás. Mondhatjuk itt az endrefalusi játszóteret, az is rakás semmi, meg a kishartyáni is 

semmi, ez meg nulla fokozat. Ennyi. De ennek ellenére, ha úgy van, én mindenkivel összehozlak, akivel 

lehet. Hibáztál te is, hibáztunk mi is. Találjunk valami megoldást rá, de játszóteret csináljunk, ne piszkot, 

ne szemetet. Én elejétől ezt mondom, csak nem hallgatott rám senki. De különben úgy lesz, ahogy a 

többség akarja, de szeretném, ha megjelenne ez minden portálon, amit most elmondtam.  

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Legyen írásos papír, hogy mit szeretne a 

testület. Egy projekt végén behozni egy műszaki ellenőrt? Én még ilyet nem hallottam.  

Szmorad László alpolgármester: Nem kell műszaki ellenőr ide. Nem műszaki ellenőr kell, játszótér. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Ki fogja átvenni a játszóteret? Nincs olyan 

embere, akivel egyeztetni lehet. Ha a polgármestert kérdezem, a képviselő-testületre mutat, ha a 

képviselő-testületet kérdezem, akkor hetek óta csak húzódik a találkozó. Amelyik testületi tag kijön, 

mindenki mást mond. Ilyen nincs. 

Szmorad László alpolgármester: Ha neked az megfelelő lesz, akkor csinálunk gyorsan fényképeket, 

felvállalom, hogy a polgármesternek és a képviselőknek ezeket megmutatom, megbeszélem velük, és 

leírjuk, hogy mit szeretnénk, meg összehozlak téged azzal az emberrel, aki ezt neked ezen az áron, ahogy 

mondtam, megcsinálja. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: De milyen áron? Nem tudod az árat?  

Szmorad László alpolgármester: De tudom, odaviszlek és megmondja. Ez a három-négy játék került 

170.000 Ft-ba, ami nekünk ide kell, az körülbelül 600.000 Ft-ból megvan. Én a magam részéről benne 

vagyok mindenbe, ha elkészül egy munka. De én erre nemhogy pénzt adjak, ha rajtam múlna, pénzt 

hajtanák be, hogy ilyen piszkot csináltak a faluba. Ne haragudjál, én nem rád haragszok. Ez a munka, ez 
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semmi. Nem te csináltad, aki csinálta… De ebbe hibáztál te is, nem volt kellő odafigyelésed, mert ez 

olyan dolog, hogy mindegy kivel dolgoztatsz… 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Mindig rajtad csattan az ostor, ez 

egyértelmű. 

Szmorad László alpolgármester: De ha én más emberrel csináltatom meg, olyan nincs, hogy nem 

megyek oda, hogy a munka hogy megy. Mert ha nem jól megy, akkor leállítom, lebontatom, 

visszavetetem és megcsináltatom vagy az ő költségére, vagy az enyémre, de nem járatom le magam azzal, 

hogy olyan munkát adok ki a kezem közül, hogy azt szidják úton-útfélen. Az a probléma, hogy ezt 

elnézték Endrefalván, elnézték Kishartyánba, elnézték mindenhol. Ahol nem nézték el, ott megcsinálták. 

A kultúrt sokkal nehezebb volt annyi pénzből kihozni, amennyit nyertünk rá, mint ezt ennyiből.  

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Szerintem másfél millió forintról 

beszélgetünk.  

Szentes Dezső polgármester: 1.278.000 forint körülbelül a játékok. Most adtam össze. Egy millió forintot 

már lehívtunk a támogatásból. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az MVH ezt el fogja fogadni? 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Lehetne kérni módosítást, de hónapok óta 

húzódik ez az ügy. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Május 31. volt az első határidő. Tavasszal jó idők voltak, meg lehetett 

volna csinálni. Határidőt is hosszabbítottunk és még mindig nincs meg. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Mert még mindig nem tudtok olyan 

dolgokat megmondani, hogy mi, milyen színű legyen, mit hova tegyünk. Például a cserjéket. 

Szentes Dezső polgármester: Azzal az volt a gond, hogy a pályázatban és a támogatási határozatban 

eltérő darab cserje és fa van beállítva, illetve elfogadva. 

Szmorad László alpolgármester: Milyen cserje? Hány ezret hozzak 30 forintért? 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Csak olyat lehet beültetni, ami ott ki volt 

írva. 

Szmorad László alpolgármester: Olyat hozok. 30 forintért. Te is tudod, honnan kell hozni. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Ha olyat hozol, megveszem 30 forintért. 

Szmorad László alpolgármester: Hozok is. Nagy tételben lehet vásárolni.  

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: A kertésznek is minősítést kell adni. 

Szentes Dezső polgármester: Valamiért húzva lett az idő, nem tudom, mi okból. Mikor ez az utolsó 

egyeztetés volt, abban maradtunk, hogy a felsorolt munkálatokat elvégzi, maradnak a játszótéri játékok, 

az egyéb költségeket felvállalja. Egy dolog maradt, hogy az MVH-hoz olyan kifizetési kérelmet kell 

benyújtani, ha ezek a játszótéri eszközök maradnak, hogy engedélyezzék egyben módosításokat is. Ez a 

kivitelezőnek lenne a feladata. A kivitelező ezt magára is vállalta. Ez mellett, amiben megegyeztünk, azt a 

kivitelező vállalta. Például a kerítésépítés. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Kerítésépítésről szó sem volt. Takács 

képviselő úrral utánajártunk. Először arról volt szó, hogy 245 ezer forint, majd kiderült, hogy 900 ezer 

forint lenne. 

Vincze Nikolett körjegyző: A támogatási határozat szerint nettó 5.742.770 Ft-ról beszélünk. Ebből 

építésre van nettó 5.192.770 Ft, egyéb elszámolható költség 550.000 Ft. Az első kifizetési kérelemben 

decemberben le lett hívva 900.000 Ft, amely 2012.05.02-án meg is érkezett a bankszámlánkra. Ebből a 

kivitelező első részszámlája nettó 800.000 Ft volt, amely 25 %-os áfával 1.000.000 Ft volt. Egyéb 

elszámolható költségre volt kifizetve 100.000 Ft, amely áfamentes volt. A végső elszámolásban nettó 

4.842.770 Ft-ot kellene lehívni, melyből az építésre 4.392.770 Ft-ot, míg egyéb elszámolható költségre 

450.000 Ft-ot lehet lehívni. Ez utóbbiból lehetett volna esetleg kifizetni a műszaki ellenőrt. 

Szmorad László alpolgármester: Nem kell műszaki ellenőr.  

Szentes Dezső polgármester: Ebből kell fedezni azt is, hogy a második kifizetési kérelmet valaki 

összeállítsa. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Az utolsó lehívást csak akkor lehet benyújtani, ha az MVH megnézte a 

játszóteret, nem? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem. A számlákat kell benyújtani először a pénzintézethez, aki ad az 

előfinanszírozásra hitelt, amelyből kifizetjük a számlákat, azokat kell benyújtani az MVH felé. Az MVH 
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a kifizetési kérelem jóváhagyása előtt kijön egy helyszíni ellenőrzésre, ha jóváhagyja, utalja a pénz, mi 

pedig visszatörlesztjük a hitelt. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mi lesz, ha az MVH valamit nem fizet ki? 

Szmorad László alpolgármester: Engem nem az MVH érdekel. Én szalmatercsi vagyok, azért vállaltam, 

hogy képviselő leszek, hogy itt normális dolgok legyenek. Polgármester úr, neked ez megfelel? Te 

szalmatercsi ember vagy, neked is volt kisgyereked. 

Szentes Dezső polgármester: 1.200.000 Ft-ért nekem megfelel. Összehasonlításképp, a kishartyáni 

belekerült 4 millió forintba, ahhoz képest 1.200.000 Ft-ért nekem ez megfelel. 

Szmorad László alpolgármester: Nem ahhoz képest kell nézni. 

Szentes Dezső polgármester: Az nem helyes, hogy a pályázatban gömbfa volt és szögletes lett helyette. 

Szmorad László alpolgármester: Gömbfa kell, ennyi, abból ne is engedjünk. 

Szentes Dezső polgármester: Meg kellett volna nézni a pályázatot, amikor leszállították a játékokat. 

Szmorad László alpolgármester: Én az elejétől ezt kérdezem, hogy akácból lesz-e vagy gömbfából. 

 

Tóth András 19.00 órakor elköszönt és távozott az ülésről. 

 

Szmorad László alpolgármester: Nem hiányzik ez a veszekedés, a kivitelezőnek sem a rossz hírnév. 

Kössünk egy kompromisszumot, csinálni kell normális játékokat. 

Szentes Dezső polgármester: Mi a véleménye a kivitelezőnek? 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Ha már hónapok óta ezt mondja, akkor miért 

nem szóltak eddig? Miért nem jelezték időben azt, hogy mit hova, miből kell csinálni? Miért akkor kell 

ezeket kitalálni, amikor kész van az egész? Ha kell, akkor én lebontom az egészet, levonulok és ennyi. 

Szmorad László alpolgármester: Ezt is lehet csinálni. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Mindennek két oldala van. Minden 

kellene… 

Szentes Dezső polgármester: Abban igaza van, hogy az utolsó egyeztetésen már kerestük a 

kompromisszumot, abban egyeztünk, hogy maradjanak ezek a játékok.  

Szmorad László alpolgármester: Olyankor már nincs kompromisszum, amikor meg van vezetve egy 

társaság. Mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet, azt nem lehet. Nem hibáztatok senkit, mert vehettem 

volna a fáradtságot és mindennek utána nézhettem volna. Nem csak én vagyok a hibás, hanem, akik 

ellenem állították a dolgokat, azok se néztek utána. Ha levonulsz, levonulsz, annak is vannak előnyei is, 

hátrányai is. Szerintem még 600.000 Ft-ot rá lehetne költeni és játszótér lenne belőle. Én így gondolom. 

Bukni még így sem fogsz rajta. 

Szentes Dezső polgármester: Ha jól értem két út előtt állunk, vagy azt mondjuk, hogy köszönjük, nem 

kell, vagy azt mondjuk, hogy elfogadjuk ezeket a játékokat, de akkor be kellene adni egy módosítást. 

Szmorad László alpolgármester: Ha megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, le is szállítják azokat a 

játékokat. Csak egyszer kell elmenni, megbeszélni. Le lesz kezelve, le lesz festve, olyan bizonylatot ad, 

amilyen kell, mindent ad. Azzal együtt kerül ennyibe. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor vállalkozási szerződést kell módosítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mi már így is kompromisszum készek voltunk, mert hosszabbítottunk. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Egyszer hosszabbítottunk. 

Takács Tamás képviselő: Először arról volt szó, hogy 3 helyről kérsz árajánlatot, nekünk volt egy 

elképzelésünk, körkeresztmetszetű, süllyesztett csavarokkal készített játékok puha fából, ami a műszaki 

leírásba bele volt téve. Az MVH-hoz a módosítás során is bizonyítani kell, hogy jobb lett műszakilag, 

mint ami lett volna. Próbálkoztunk a kerítéssel, de az volt, hogy vegyünk oszlopokat, dróthálót és majd 

társadalmi munkában megcsináljuk, mint ahogy a növényültetést is. Úgy azonban nem tudjuk, ha a 

tereprendezés nincs megcsinálva. Átadás előtt megjelentetek és elültettétek a növényeket, de nem is jó 

helyre, nem is annyi, amennyi kellett volna. A feljegyzés után ellenőrizte le az MVH kódokat a 

körjegyző, akkor derültek ki, hogy nincs még meg a kerékpártároló és a kerti garnitúra. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Annak idején az önkormányzat adott be az 

MVH felé hiánypótlást, mert voltak elírások az MVH kódokban és akkor lettek ezek az eszközök 

beállítva, de ezt a kivitelezővel elfelejtettétek közölni. Nekem ezeket senki nem mondta. 

Szmorad László alpolgármester: Tudunk-e még kompromisszumot kötni? 
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Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Erre akkor tudok válaszolni, ha elmegyünk, 

megnézzük azokat a játékokat és kiderül, mennyibe kerülnek. Én kompromisszumképes vagyok, de ha azt 

mondják, hogy két millió forint… 

Szmorad László alpolgármester: Nekünk nincs két millió forintos igényünk. Százezres 

nagyságrendekben mérhető igényeink vannak. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Megértem, de akkor sem szeretnék bármire 

igent mondani. 

Szmorad László alpolgármester: Azt kell tisztázni, hogy kompromisszumkész-e vagy sem. Ha igen, 

hosszabbítsunk szerződést. 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott: Akkor vállalom, ha szabunk egy határt, 

hogy ettől több nem lesz. Kérésem, hogy valakivel tudjak is egyeztetni. 

Szmorad László alpolgármester: Jó, de akkor nem az az álláspontod, hogy holnap levonulsz. 

Szentes Dezső polgármester: Az ár függvényében kompromisszumkész. Javaslom a szerződés 

hosszabbítását október 31-ig és a kapcsolattartásra bízzuk meg az alpolgármestert. 

Szmorad László alpolgármester: Rendben, én le is egyeztetem veletek. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2012. (VIII.16.) 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. október 31. napra módosítja. 

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

és egyben a kivitelezővel történő kapcsolttartásra felhatalmazza Szmorad László 

alpolgármestert. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, alpolgármester 

 

 

Keresztes Imre, az Út-Garantor Kft. képviselője, meghívott és Rusznyák János a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 19.33 órakor távozott az ülésről, a polgármester szünetet rendelt el, az ülés 19.45 

órakor folytatódott. 

 

4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A hivatal nyílászáró cseréje és szigetelése pályázat nyert, kérek ajánlatokat. 

Az üvegtetőt is meg kellene oldani. A kóbor kutyákat elintéztük. 2012. június 16-án ballagási ünnepség 

volt Karancsságon, megtörtént az I. István díj átadása. Június 21-én bejárás volt a tervezővel, illetve 

Bobály Attila szobrászművésszel. Június 25-én a játszótéren volt bejárás a kivitelező megbízottjával. 

Júniusban megrendezésre került Pilinyben a Váci Egyházmegyei Találkozó. Külön köszönetemet fejezem 

ki Antóni Attilának, Tőzsér Péternek, Szentes Dezsőné és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőknek. A 

40.000 Ft támogatást átadtuk. Július 5-7-ig a köztisztviselői kiránduláson vettem részt. Július 18-án 

kötetlen beszélgetés volt a képviselőkkel. A székek, asztalok a mozgókönyvtári szolgáltatás 

üzemeltetésére beszerzésre kerültek. A hulladékgazdálkodási társulás többször is ülésezett 
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5. Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmek és a Társulási 

Megállapodás 2. számú módosításának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A kiküldött anyagnak megfelelően szükséges a határozati javaslat 

elfogadása. A csatlakozókat is láthatjátok, a mai napon még jött egy újabb anyag. Az egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodást kell elfogadni és, hogy a munkaszervezeti feladatokat Salgótarján 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A szécsényi kistérségből 3 település maradt ki. 

Nagylóc, Nógrádsipek és Szécsény. És még egy határozat kell, az önerőre is pályázatot kívánunk 

benyújtani, ehhez is döntés szükséges. Aki egyetért, szavazzon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2012. (VIII.16.) számú határozata 

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmek 

elfogadásáról és a Társulási Megállapodás 2. számú módosításának elfogadásáról 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozási kérelmet benyújtó alábbi önkormányzatok 

2012. augusztus 6. napjától tagként való felvételét elfogadja: 

Bokor Község Önkormányzata 

Cserhátszentiván Község Önkormányzata 

Endrefalva Község Önkormányzata 

Karancsság Község Önkormányzata 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Lucfalva Község Önkormányzata 

Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Magyargéc Község Önkormányzata 

Nagybárkány Község Önkormányzata 

Nagykeresztúr Község Önkormányzata 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Rimóc Község Önkormányzata 

Ságújfalu Község Önkormányzata 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 

Sóshartyán Község Önkormányzata 

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 

Varsány Község Önkormányzata 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulás Társulási 

Megállapodásának 2. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a 

polgármestert a dokumentum és az az alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

3. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalát legkésőbb 2012. szeptember 3-ig értesítse. 

Határidő: 2012. szeptember 3. 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2012. (VIII.16.) számú határozata 

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 

pályázatához biztosítandó önerőről 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 azonosító számú, „Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázatához, mint a Társulás tagja 

összesen 9.308 Ft saját forrást biztosít 2012. évi költségvetésében. 

 

A fejlesztés költségei és forrásai: 

 

A projekt 

tervezett 

befejezése 

A projekt nettó 

összköltsége 

(Ft) 

A projekt pénzügyi forrásai 

2012. év 2013. év 

Tagok által 

biztosított 

önerő 

(Ft) 

Pályázati 

támogatás  

(Ft) 

Tagok által 

biztosított önerő 

(Ft) 

Pályázati 

támogatás 

(Ft) 

2013.05.15. 62 050 000 5 505 296 31 194 704  3 802 704 21 547 296 

 

 Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

6. Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú 

módosításának elfogadása és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A kiküldött anyagnak megfelelően szükséges ezen határozati javaslat 

elfogadása is. A társulási megállapodást módosítani kell, az alapító okiratot pedig hatályon kívül 

helyezni. Aki egyetért, szavazzon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítását 

a javaslat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja és elfogadja. 

 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezését a 

javaslat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja és elfogadja. 

 

Határidő: 2012.09.30. 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 
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7. Az I. István Általános Iskola csoportbontásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az iskola igazgatója a tantestület nevében azzal a kéréssel fordult a 

fenntartókhoz, hogy a 2012/2013-as tanévben legalább az érettségi kötelező tárgyakból (magyar, matek, 

történelem, idegen nyelv) a 6. 7. és 8. osztályban csoportbontásra kerülhessen sor. Így lehetőség nyílna a 

tanulók hatékonyabb megsegítésére, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, mert az utolsó tanévben 

igen nagy volt a bukások száma. Az igazgató úr levelét kiküldtük. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Anikónak mi a véleménye? 

Szmorad László alpolgármester: Biztos jó ez, csak költséggel jár. 

Szentes Dezsőné képviselő: Tavaly megszüntettük a tanulószobát. Semmilyen lehetősége nincs a 

gyerekeknek, csak otthon, de az ismeretlen fogalom. Költséges, de szükséges is. 

Szentes Dezső polgármester: Hozzájárulunk, ha Karancsság is. 

Szentes Dezsőné képviselő: És ha Karancsság nem fogja megszavazni? 

Szentes Dezső polgármester: Ezért kell úgy hozni a határozatot, hogy csak abban az esetben, ha 

Karancsság is támogatja. 

Takács Tamás képviselő: Mi lett a nyári munkálatokkal a Váci Egyházmegyei találkozó előtt? 

Szentes Dezsőné képviselő: Szereltek csapokat, de a nyári munkálatok elmaradtak. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét és úgy 

határozott, hogy mint a közös fenntartású közoktatási intézmény egyik fenntartója a 

2012/2013. tanévre engedélyezi az 5-8. osztályokban 4 tantárgyból a 

csoportbontást, azzal a feltétellel, ha az ezzel járó költségeket Karancsság Község 

Önkormányzata lakosságszám-arányosan vállalja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

8. Startmunka mintaprogram megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A start munka beadási határideje augusztus 21. Minden képviselőnek e-

mailben kiküldtem, kértem ötleteket, hétfőig nem jött vélemény. El kezdtük összeállítani az anyagot. 

Három programlábat tartok jó ötletnek a pályázat során. A mezőgazdasági utak, a mezőgazdasági 

termelés és az árkok karbantartása, vagyis a belvízvédelem. Beállítottunk munkaruhákat, védőeszközöket, 

védőoltást, védőitalokat. 10-10 fő minden egyes programlábra. 

Szmorad László alpolgármester: Olyan dolgokat kérnek, ami reális. Ahhoz, hogy több embert tudjunk 

foglalkoztatni, fel kellene venni az erdőtulajdonosokkal is a kapcsolatot. Kérdés, hogy ki engedi be az 

erdejébe ezeket az embereket erdőtisztításra? 

Szentes Dezső polgármester: Önkormányzati földeken kellene. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Ez mikor indulna? 

Szentes Dezső polgármester: Tavasszal. Két fóliasátort is terveztem. 8 órás munka, 100 %-os 

bértámogatással. A mezőgazdasági munkánál nincs norma. Értékesíteni nem lehet a megtermelt 

termékeket, szétosztani nem lehet, konyhán lehetne felhasználni. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Lesz erre háromszor 10 ember, aki fogja is ezt csinálni? 

Takács Tamás képviselő: A többi település mire pályázik? 
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Szentes Dezső polgármester: Szécsényfelfaluban már megy. Endrefalvának van 10 hektár földje. 

Tökmagot tervez a polgármester, illetve virágokat, faiskolát. 10 hektáron lehet is. Én beírtam, hogy 

vannak zártkertek is, amelyhez majd megpróbálunk vásárolni. 

Takács Tamás képviselő: Amikor volt közfoglalkoztatás szervezőnk, mindig mondtam, hogy írjuk össze, 

kinek milyen végzettsége van, ki vállalna képzést. Jó lenne tudni azt is, hogy lássuk, kikre számíthatunk. 

Olyanba kellene gondolkodni, amely előbbre viszi a családokat. Otthon sem művelik az emberek a 

kertjüket, ezért én arra gondoltam, hogy az önkormányzati földterületeken, leromlott állapotú területeket 

kellene javítani. A megújuló energia felé mennék el. Lehetne aprítógépet is kérni. 

Szentes Dezső polgármester: 21.-ig le kell adni. Ezt meg kell csinálni. A későbbiekben lehetne elmenni 

energiaültetvények irányába elmenni. 

Szmorad László alpolgármester: Egy aprítógépre akkor van esély, ha több önkormányzat összefogna és 

van elegendő terület. Be lehetne vonni vállalkozókat is. 

Takács Tamás képviselő: Az árkokhoz kell vízjogi engedély, tervek, ha szilárd burkolatút szeretnénk. 

Annak nincs értelme, hogy csak kiássák. Szintre emelések kellenének, kapubejárók, stb. 

Szentes Dezső polgármester: A mezőgazdaságnál is lehetne vásárolni gépeket, a belvízvédelemnél is van 

még keret. A téli közmunkaprogramban be kellene tervezni a beton járdalapok készítését. 

Takács Tamás képviselő: Önálló járdaépítési program is lehetne. Szakmunkások kellenének. 

Szentes Dezső polgármester: Nincs szakmunkásunk. Úgy ötleteljetek, hogy rövid a határidő. 

Szmorad László alpolgármester: Szalmatercs gépet nem fog nyerni. 

Szentes Dezső polgármester: A három lábon van annyi keret, hogy gépekre, pótkocsira elég lenne. 

Szmorad László alpolgármester: A karancssági konyhára is lehetne terelni. 

Szentes Dezső polgármester: A későbbiekben szociális bolthálózatot is tervezünk. 

Takács Tamás képviselő: A kérdések-válaszokban bene van, hogy a külterületi patakmeder tisztítása 

hogyan lehetséges. Mi inkább járdaépítésre pályázzunk, ne arra, ami másnak a feladata. Kátyúzni nem 

lehet, nem is útfelújításra gondolnak. Elsősorban belógó gallyakat lehet levágni, bozótvágásra gondolnak, 

de az a közút feladata. Kérdés: lehet-e ezen belül járdafelújítás. Válasz: igen. Erre kellene inkább. 

Balesetveszélyesek is a meglévő járdák. 

Szentes Dezső polgármester: Járdafelújítás, nem építés támogatható. 

Takács Tamás képviselő: A Petőfi úton is fel lehetne járdát felújítani, egészen a kultúrházig.  

Szentes Dezső polgármester: Voltunk értekezleten. Azt mondták ne járdaépítésben gondolkodjunk, 

hanem olyan dolgokban, amely pár év múlva önfenntartó lehet. Viakolort venni nem lehet, csak 

legyártani és úgy beépíteni. 

Takács Tamás képviselő: Igen, hogy minél több emberi munka legyen. Zöldhulladék udvar? Vehetnénk 

területeket is. 

Szentes Dezső polgármester: 2014. évben gondolkodjunk a viakolor készítésen, mederburkolatokat is 

készíthetnénk. 

Takács Tamás képviselő: Sajnálom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke már nincs itt ennél 

a napirendnél. 

Szentes Dezső polgármester: Milyen eszközök legyenek? Hidrofűkasza, traktor? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Traktor mindenképpen jó lenne. 

Szmorad László alpolgármester: Húzólap is kellene. Csak a gépekre adnak pénzt, a fenntartásra nem. 

Szentes Dezső polgármester: Az MTZ-hez be lehetne írni a gázolajat. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Tolólap? 

Szentes Dezső polgármester: Szárzúzó? Aprítógép? 

Szentes Dezső polgármester: Az aprítógépet a megújuló energiához kellene. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Pótkocsi? 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 



 14 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Startmunka programról szóló előterjesztést és úgy határozott pályázatot nyújt be az 

alábbi három projektlábra: 

1. mezőgazdasági utak karbantartása 

2. belvízvédelem 

3. mezőgazdasági termelés 

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

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

9. Falumegújításra kiírt pályázat megbeszélése 

 Előterjesztő: Takács Tamás képviselő 

 

Szentes Dezső polgármester: Megkeresett engem Guzsaly illetve Bobály Attila szobrászművész. Az 

általános koncepció jelenti a Szent Imre szobor elhelyezését, méretezését, kultúrotthon feliratozását. 

Kétszer nettó 150.000 Ft a szerződési díja, melyet két részletben kell kifizetnünk. Ez azért is kell, hogy ha 

pályázni akarunk, legalább egy koncepciónk legyen, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani.  

Takács Tamás képviselő: A Szent Imre tér nem lesz benne? 

Szentes Dezső polgármester: De, a Szent Imre tér és a kultúr. Például, hogy hol képzeli el a szobrot, a 

szarvast. Itt volt Bobály Attila szobrászművész úr is, kérdeztem, mit jelent a mintázás, azt mondta, hogy 

ha ebben az évben megrendeljük nála a szarvas, illetve a kultúrotthon elejét, abban az esetben a formázási 

díjtól eltekint, összesen bruttó 6,5 millió forintért vállalja. 

Szmorad László alpolgármester: Hát ez nagyon sok. 

Szentes Dezső polgármester: Ha ebben az évben meg van rendelve. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: A szarvas legyen meg, a falra másból, olcsóbban is ki tudjuk hozni a 

feliratozást. 

Szmorad László alpolgármester: Sok minden másra is kell a pénz. 

Szentes Dezső polgármester: Meg be is kell rendezni a kultúrt. 

Takács Tamás képviselő: Pályázatba kell beleépíteni és abból tudjuk csak kifizetni. Úgy volt, hogy 

szeptemberben beadható lesz a falumegújítási pályázat, annak februárban lenne eredménye. Azért akarja, 

hogy rendeljük meg az idén, mert csak úgy tudná elkészíteni tavaszra a szobrot és mi csak úgy tudnánk 

díszteret nyárra, ha nyerünk. A főtér pályázatból kellene kifizetni a szobrot. Azért mondta, hogy a kettőt 

együtt kezeli, mert akkor tud engedményt tenni. 

Szmorad László alpolgármester: De ha nem nyer a pályázat, a szobrot hogy tudjuk megvenni? 

Takács Tamás képviselő: Hát ez az. Megbíztuk a polgármester urat a pályázati teendőkkel. Hol tart a 

pályázat? Beszéltél-e a plébánossal? Mert szó volt arról is, hogy az egyházközségnek kellene 

megpályáznia. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, de ha a 6,5 millió forintra kötelezettséget vállalunk, és nem nyerünk, 

akkor is ki kell fizetni. 

Takács Tamás képviselő: Értem, de én most elsősorban a pályázatról szeretnék beszélni, nemcsak a 

szoborról. Hol tart a pályázat dolga? 

Szentes Dezső polgármester: Milyen pályázat? Nincs kiírva. 

Takács Tamás képviselő: Arról volt szó, hogy egyet bead az önkormányzat, egyet az egyházközség. Az 

volt a kérés, hogy beszélj a plébánossal, beszéltél? 

Szentes Dezső polgármester: Nem. Ti beszéltetek. 

Takács Tamás képviselő: Igen és azt mondta, hogy Pilinybe akar beadni, de ők a szügyi leader 

csoporthoz tartoznak. Karancssággal is akarnak pályázni és az már meg van indítva. Nem a 

falumegújításos pályázat nem indul, hanem a vidéki örökség pályázat nem indul. 

Szentes Dezső polgármester: Nekem azt mondták, hogy több mint valószínű, hogy a falumegújításra sem 

lesz pénz. 

Takács Tamás képviselő: De ha lesz szeptember 1-ig kiírás és nincs tervünk, akkor nem tudunk pályázni. 

Szentes Dezső polgármester: Koncepciónk lesz. 
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Takács Tamás képviselő: De tervdokumentációnk nem lesz. 

Szmorad László alpolgármester: Azt sem tudjuk, ki adja be a pályázatot. A plébános Karancssággal és 

Pilinnyel beadja, akkor már Szalmaterccsel nem fogja. Ki adja be a pályázatot? 

Takács Tamás képviselő: Mivel az önkormányzatnak még fut a játszóteres pályázata, és az le nem zárul, 

nem adhat be újabbat. Az egyházközség is kiesik. A falumegújításra lehet, hogy lesz keret, de ez a 

következő két hétben derül ki. Azt kellene még megtudni, hogy mehet-e két-három helyrajzi számon a 

pályázat, akkor a templom körüli tér és a kultúrház egy pályázatban mehetne-e. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, de akkor az idén meg kell rendelni a szarvast és ki is kell fizetni. 

Takács Tamás képviselő: Ki is kell fizetni? Arról nem volt szó. Arról volt szó, hogy a pályázatból 

fizetjük ki. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, erre rákérdezek. 

Szmorad László alpolgármester: Még mindig az a kérdés, hogy ki fog pályázni. Ettől függ minden. 

Takács Tamás képviselő: Esetleg felkérjük Tóth Andrást, hogy pályázza meg a civil szervezetével, de 

tervek nélkül nem tudja. A pályázat lehet, hogy jövőre megjelenik, ezért tervek kellenek. 

Szentes Dezső polgármester: Jó, beszélek velük, akkor a koncepció kialakításra vonatkozó szerződésre 

kérek egy jóváhagyást. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

tervezési szerződést köt a GUZSALY 2008 Építész Iroda Kft (3100 Salgótarján, 

Erdész út 12.) vállalkozóval Szalmatercs faluközpont rendezésére, az általános 

koncepció kialakítására. 

A megbízási díj: 

- építész tervrész: 150.000 Ft 

- művészeti tervrész: 150.000 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

10. Falunapi rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Munkatervünkben benne volt a falunap megbeszélése, mi a véleményetek? 

Mivel nincs rá pénzünk, nem csinálunk? Akkor erről szavazzunk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2012. évben nem tart falunapi rendezvényt. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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A polgármester 21.20 órakor szünetet rendelt el, az ülés 21.30 órakor folytatódott. 

 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Civil szervezetek támogatása 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Szeretnék szót kérni. Az éves beszámolókat elfogadtátok, fel is adtuk az 

új törvény szerint az Országos Bírósági hivatalnak. A könyvelésre szerződést kötöttünk éves 25.000 Ft-

ért. A polgárőrség erre szeretne támogatást kérni. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor az éves támogatást ezzel ki kell egészíteni. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: A Szalmatercsért Baráti Egyesület sem kapta meg még az idei 

támogatását, jó lenne, ha megkaphatnánk, hogy a könyvelőt is ki tudjuk fizetni. Ugyanez a helyzet a 

Tűzoltó Egyesülettel is. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

25.000 Ft vissza nem térítendő támogatással megemeli a Szalmatercsért Baráti 

Egyesület (3163 Szalmatercs, Béke út 6.) 2012. évi támogatását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi támogatás 

megemelt összegét, azaz 75.000 Ft-ot a civil szervezet számlájára átutaltassa. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőrségnek már 50.000 Ft, azaz az idei támogatás átutalásra került. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

25.000 Ft vissza nem térítendő támogatással megemeli a Szalmatercs Község 

Polgárőrség (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.) 2012. évi támogatását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 25.000 Ft támogatást a 

civil szervezet számlájára átutaltassa. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Szentes Dezső polgármester: A tűzoltó egyesület már 50.000 Ft-ot májusban felvett. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2012. (VIII.16.) számú határozata 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

25.000 Ft vissza nem térítendő támogatással megemeli a Szalmatercs Község 

Tűzoltó Egyesülete (3163 Szalmatercs, Kossuth út 17.) 2012. évi támogatását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 25.000 Ft támogatást a 

civil szervezet számlájára átutaltassa. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

B) Öregfiúk mérkőzés 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Szombaton délután lesz. Lesz egy tányér gulyás és italok. Az 

ásványvizet felajánlom. 80 főre összesen kb. 140.000 Ft-ba kerül majd. A résztvevők számától is függ. 

Szentes Dezső polgármester: Ehhez a 2 önkormányzat, Ságújfalu és Karancsság 20.000-20.000 Ft-tal 

hozzájárul. A többi a mi önkormányzatunkat terheli. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szalmatercs-Ságújfalu-Karancsság községekkel közösen megrendezésre kerülő, 

hagyományos Öregfiúk mérkőzés megrendezését 140.000 Ft összköltséggel 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

C) Pályázatok 

Szentes Dezső polgármester: 3.600.000 Ft-ot nyertünk a hivatal szigetelésére és nyílászáró cseréjére, a 

képviselő-testület dönt majd a kivitelezőben. Az orvosi rendelő felújítására lesz pénz, viszont kellenének 

tervek és egy pályázatíró cég, aki elkészítené a pályázatot. Kérek erre árajánlatokat több cégtől is. A 

kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre benyújtott pályázatunk tartaléklistára került, így el lett utasítva. 

Bízunk benne, hogy újra lesz ebbe a keretben pénz. 

 

Illés Péter külsős bizottsági tag 21.46 órakor távozott az ülésről. 

 

D) Munkabérhitel 

Szentes Dezső polgármester: Szükséges a munkabérhitelünk megújítása. Kevesebb, mert a személyi 

előirányzatunk is kevesebb. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2012. (VIII.16.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 

finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 1.570.000 Ft, azaz egymillió-

ötszázhetvenezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján 

havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott 
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személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a 

folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hitelszerződés aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 
 

E) Folyószámlahitel 

Szentes Dezső polgármester: Ugyanígy szükséges a folyószámlahitelünk megújítása. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű folyószámlahitelt igényel. 
 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és annak járulékainak megfizetésére, 

valamint vállalja, hogy azokat a hitel futamideje alatti költségvetéseibe betervezi és 

jóváhagyja. 
 

A hitel fedezetére a 3163 Szalmatercs, Kossuth út 46/A számú (hrsz.: 245.), az 

önkormányzat 1/1 tulajdonában álló ingatlanját ajánlja fel biztosítékként, amely 

forgalomképes és az önkormányzat törzsvagyonát nem képezi. Az ingatlan (épület, 

földterület) nyilvántartás szerinti bruttó értéke 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hitelszerződés aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, polgármester és körjegyző 

 

F) Fejlesztési hitel 

Szentes Dezső polgármester: A játszótér finanszírozásáról is kellene újabb határozat, mert a régi az 

időbeni ütemezés és módosítások miatt már nem jó. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2012. (VIII.16.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Falumegújításra és –fejlesztésre elnyert pályázat előfinanszírozására 4.840.000 Ft, azaz 

négymillió-nyolcszáznegyvenezer forint összegű éven belüli lejáratú támogatás 

megelőlegezési hitelt vesz fel. 

A hitel lejárata: 2013.07.31. 

A hitel fedezetét a támogatási kérelemnek helyt adó 1004470045 MVH regisztrációs 

számú határozat alapján, Szalmatercs Község Önkormányzata 11741062-15451402 sz. 

pénzforgalmi számlájára érkező vissza nem térítendő MVH támogatás képezi, melynek 

OTP Bank Nyrt. javára történő hitelfedezeti engedményezéséhez Szalmatercs Községi 

Önkormányzat hozzájárulását adja. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékainak 

visszafizetését a futamidő alatti költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hitel szerződés aláírására. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

G) Kútfúrás 

Szentes Dezső polgármester: A pusztai telken nincs vízvételi lehetőség. Van egy kútfúró cég, amely 

6.000 Ft/m + áfa áron fúr, 120-as átmérőjű csövet tud betenni, erről egy kis szivattyú folyamatos vízvételi 

lehetőséget biztosítana. Olcsóbb, mint a központi víz. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 6.000 

Ft/m áron kútfúrást végez az Arany János út 13. szám alatti önkormányzati telekre 

(helyrajzi szám: 453) ingatlanon. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

H) Beiskolázási segély 

Szentes Dezső polgármester: Döntés szükséges a középiskolás gyermekek támogatásáról is. A 

főiskolásoknak lesz a BURSA. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő középfokú tanulmányokat (gimnázium, szakközépiskola, 

szakmunkásképző) megkezdő és folytató gyermekek iskolakezdését 6.000 Ft/fő 

összegű egyszeri támogatással segíti, amennyiben a gyermek évismétlésre nem 

kötelezett, ezt az előző év teljesítéséről szóló bizonyítvány másolatával igazolja, 

valamint jelenlegi tanuló jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja. 

A támogatás feltétele, hogy a gyermek törvényes képviselője, vagy a nagykorú 

gyermek kérelmet nyújtson be a szükséges igazolásokkal 2012.09.30-ig. 

A támogatás kifizethető 2012. októberében, amennyiben a fenti feltételeket a szülő, 

valamint a gyermek teljesíti. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

I) Önhiki 

Szentes Dezső polgármester: Az ÖNHIKI pályázat benyújtásához szükséges a határozat meghozatala, 

hogy a következő ütemre pályázni tudjunk. 
 

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

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

70/2012. (VIII.16.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. 

évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 

2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 

2. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. Szalmatercs Község Önkormányzatának lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő 

alatti, és az Endrefalva székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 650 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 9.745 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

J) Értékesítés 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben egyetértetek, javaslom, hogy az önkormányzat ajánlja fel 

értékesítésre a tulajdonát képező tűzoltó utánfutókat 20.000 Ft értékben. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2012. (VIII.16.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felajánlja értékesítésre a tulajdonát képező tűzoltó utánfutókat 20.000 Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

K) Egyéb tájékoztatások: 

Szentes Dezső polgármester: Úgy néz ki, hogy 2012.szeptember 1-től tudunk alkalmazni embereket 

2013. január 31-ig. Kell 1 fő fűtő, karbantartó, kaszás, 1 ember az óvodába és két ember a hivatalba. 
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Ezekre a státuszokra váltakozva jönnének emberek. Személyneveket nem mondok, hogy kiket szeretnék, 

mert azt zárt ülésen kellene. Tájékoztatlak titeket, hogy a VGÜ felajánlotta a hulladékgyűjtő edények 

mosatását 120 l-es kuka esetén 600 Ft/db-1.000 Ft/db árig, attól függően, menni kuka mosása történne 

meg. Vasárnap ünnepi szentmise 8.30 órától , kenyérszentelés tehát 19-én vasárnap. Még valami? 

Takács Tamás képviselő: Össze kellene írni, hogy a kultúrnál mit kellene még megcsináltatni. A 

szarvasnál a viakolornál nem ehetne kiemelt szegély? Alacsonyabb, mint a terepszint, rá fog női a fű. 

Szólj neki kérlek. 

 

L) Szociális rendelet módosítása 

Szentes Dezső polgármester: Szükséges a szociális rendelet módosítása, átadom a szót a körjegyző 

nőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: A szociális törvény szerint „a települési önkormányzat képviselő-testülete - az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg 

annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.” 

Jelenleg a rendeletünk tartalmaz is egy ilyen részt, azonban ezt hatályon kívül kellene helyezni, mivel az 

önkormányzatnak erre anyagi forrása nincs és ez 100 %-ban az önkormányzat költségvetését terhelné. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (IX.03.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról szóló 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 22.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

        Szmorad László               Takács Tamás 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


