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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 17.00 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó (17.15 óráig) 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó (17.15 óráig) 

 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentes Dezsőné és 

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

 

Eredeti napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A Körjegyzőség 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az Önkormányzat 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

4. Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését át 

kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő 

naptári évben kezdődő tanévtől 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A Körjegyzőség 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Az Önkormányzat 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

6. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
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7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Felkerestem Bobály Attila szobrászművész urat és elmondtam neki, hogy 

az önkormányzatnak nincs 6,7 millió forintja, így nem tud felkérést tenni. Sajnos jelenleg még azt sem 

tudom, hogy a leader pályázatok között falumegújításra lesz-e pénz. Abban maradtunk, hogy ha 

valamilyen pályázatról majd tudunk, akkor meg fogjuk keresni. A térfigyelőkamerák kiépítésére 

benyújtott pályázat fellebbezésére, még mindig nincs válasz. Esetleg a hónap vége, vagy a következő 

hónap közepe felé várható. A munkaszervezet-vezető ígéretet tett, hogy jelezni fog, ha van információja. 

A Guzsaly Kft. részére átutalásra került kétszer 150.000 Ft + áfa a testületi döntésnek megfelelően. Az 

ÖNHIKI beadásra került, 9.745 eFt-ot igényeltünk. Az öregfiúk mérkőzés összesen 191.810 Ft-ba került. 

A játszótéri közkifolyó lebetonozásra került. Takács képviselő úr felvetésére a kultúrnál lévő zöldterület 

és járda közötti földpergés ügyében beszéltem a művezetővel és azt mondta, hogy megoldják. A Start 

munkára a pályázat benyújtásra került. Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat vegye 

tudomásul. 

 

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a véleményeteket, javaslatotokat, illetve itt van a körjegyzőség 

pénzügyese is, ha van kérdés, várjuk a kérdéseiteket. Időarányosan jól állunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A módosítás főként a személyi változások miatt szükséges. 

Szentes Dezső polgármester: Igen, a betegállomány, a nyugdíjba vonulás miatti felmentés, a 

szabadságmegváltás miatt vannak eltérések. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetés bevételi főösszeg növekedését 1.469 E Ft-tal és kiadási főösszeg 

növekedését 1.469 E Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

3. A Körjegyzőség 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérem a véleményeteket, 

javaslatotokat, illetve várom kérdéseiteket. 



 4 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzőségének 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámolóját és azt elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

 

4. Az Önkormányzat 2012. évi féléves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a véleményeteket, javaslatotokat, illetve várom kérdéseiteket. 

Félévig nem volt módosítva a költségvetés. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámolóját és azt elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a véleményeteket, javaslatotokat, illetve várom kérdéseiteket. 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: A bevételi oldal növekedése az alábbiakból áll: 2011.évről áthúzódó 

bérkompenzáció 605 Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás bevétele 206.500 Ft, óvodáztatási 

támogatás bevétele 110.000 Ft. A közös fenntartású intézmények működési hiányából a ránk eső rész a 

Karancssági Önkormányzat igazolása alapján 3.811.000 Ft, a mi költségvetésünkben 2.000.000 Ft lett év 

elején betervezve, ezért a különbözettel az 1.811.000 Ft-tal a bevételi oldalt is növelnünk kell. Július 1.-

től a műszaki ügyintéző munkabérének Önkormányzatunkra eső része megnőtt, ezért a szükséges a 

bevételi összeget is növelni 293.060 Ft-tal. A 2012/2013-as tanév I. félévére a BURSA nem került 

betervezésre, ezért kell most a bevételi oldalt növelni 75.000 Ft-tal. A szociális tüzifa szállítási költsége 

nem lett eredetileg betervezve ez 608.000 Ft. Az eredetileg betervezett 5.000.000 Ft-os játszóteres 

előfinanszírozási hitel helyett 4.840.000 Ft-ot kapunk, ezért a tervezett bevételt csökkenteni kell 160.000 

Ft-tal. A költségvetés kiadási oldalát előirányzatként javaslom összesen 2.944.165 Ft-tal növelni, mely a 
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következőkből tevődik össze: 2011. évi áthúzódó bérkompenzáció (falugondnoki szolgálat) 605 Ft, 

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás kifizetése 206.500 Ft. Óvodáztatási támogatás kifizetése 

110.000 Ft, közös fenntartású intézmények működési hiányának ránk eső része 1.811.000 Ft, műszaki 

ügyintéző munkabéréből adódó kiadásnövekedés 293.060 forint, BURSA 2012/2013 tanév I. félévére 

75.000 Ft, a szociális tüzifa szállítási költsége 608.000 Ft. A játszóteres hitel felvehető összegének 

csökkenése miatt a hitel visszafizetése is csökken 160.000 Ft-tal a kiadási oldalon. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Köszönjük szépen! 

 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó és Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 17.15 órakor távoztak az 

ülésről. 

 

 

6. Előterjesztés az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet mindenki megkapta, ezért csak 

röviden ismertetem, hogy rendeletet kell alkotni arról, ha valaki hivatali időn túl, vagy hivatali helyiségen 

kívül, szeretne anyakönyvi eseményt lebonyolíttatni. Ezen esetekben díjat határozhat meg a testület. Az 

ajánlott díjakon lehet módosítani. Jelenleg a polgármester úrnak van a hivatalban anyakönyvi 

szakvizsgája, illetve a körjegyzőség egyik endrefalvai dolgozójának. 

Szmorad László alpolgármester: Nem biztos, hogy jól jár ezzel az anyakönyvvezető. Ez miatt jöjjön be 

az anyakönyvvezető a lakóhelyéről? 

Vincze Nikolett körjegyző: Az útiköltséget ki tudjuk fizetni neki. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az anyakönyvvezető eddig is ellátta a feladatot ingyen. A házasulóknak ez 

majd nem fog tetszeni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ha valaki majd nem akarja kifizetni, az munkaidőben házasodik. 

Szmorad László alpolgármester: A papnak is fizetni kell. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem a díjak megfelelőek. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eljárásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
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A) Szándéknyilatkozat 

Szentes Dezső polgármester: Kiküldtem azt az anyagot, amelyet a kistérségtől kaptunk. Ez egy elvi 

állásfoglalás, később még módosítható. Van, ami kötelező, van, amely nem, de elláttuk eddig is. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az lenne jó, ha lehetne óvoda a településen, ezen majd el kell 

gondolkodnunk. Most úgyis fejleszteni akarják majd az óvodai ellátásokat. 

Szmorad László alpolgármester: Kell két óvónő, dajka, meg kell oldani az étkeztetést. Kérdés, hogy 

ezeket tudnánk-e finanszírozni. 

Szentes Dezső polgármester: Térjünk vissza a szándéknyilatkozatra. Aki egyetért, szavazzon. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2012. (IX.13.) számú határozata 

1. Az Önkormányzat képviselő testülete az alábbi szándéknyilatkozatot teszi a 2013. január 1-től 

társulási formában ellátandó feladatokról: 

 

Társulásban ellátható feladatok 

Az ellátandó feladat megnevezése 

Társulásban 

kívánom 

ellátni 

Óvodai ellátás – fenntartás; X 

Kulturális szolgáltatások – kiállítások, rendezvények, mozgókönyvtári 

ellátás; 
X 

Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások 
 

A térség egészére település- és területfejlesztés koordinációja;  

Helyi közfoglalkoztatás   

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában  

Belső ellenőrzés X 

Mozgókönyvtár X 

Háziorvosi ügyelet X 

Gyermekorvosi szakrendelés X 

Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona (idősek otthona) X 

Házi segítségnyújtás X 

Családsegítő szolgálat X 

Gyermekjóléti szolgáltatás X 

Nappali ellátás (idősek klubja)  

Szociális étkeztetés  

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás X 

Támogató Szolgálat, Közösségi ellátások és Szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű ellátása 
X 

Átmeneti ellátások (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona) X 

 

2. Az Önkormányzat képviselő testülete kinyilvánítja, hogy a feladatokat a jelenlegi intézményi 

struktúra fenntartásával kívánja megoldani. 

 

Jelen szándéknyilatkozat nem kötelező érvényű, a későbbi jogszabályi változások, a költségvetés 

részleteinek megismerése, illetve a feladatfinanszírozás véglegesítése után módosítható. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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B) Hivatali kivitelező 

Szentes Dezső polgármester: Nyertünk pénzt a hivatal felújítására. Három árajánlat érkezett. Az 

Univerzál Kft ajánlata 4.440.391 Ft, a D-Épker Center Kft ajánlata 4.805.929 Ft, míg a Sándor Istvánné 

ajánlata 4.884.312 Ft. Javaslom a legolcsóbb ajánlat elfogadását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján elnyert pályázatban szereplő közszféra funkciót 

megerősítő fejlesztésre, a hivatal felújításának elvégzésére összesen bruttó 4.440.391 

Ft vállalkozási díj ellenében megbízza az Univerzál Kft-t (3170 Szécsény, Rákóczi u. 

175., képviselője: Széles Szilárd). 

Az előtető készítésére - amennyiben a fenti összeg azt nem fedezi - az önkormányzat 

maximum bruttó 500.000 Ft vállalkozási díjat fizet külön megállapodás alapján. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

C) Tervezői díj 

Szentes Dezső polgármester: Az orvosi rendelő terve 150.000 Ft + áfa. Kérem a jóváhagyásotokat. Ha a 

tervek meg vannak, megkeresek 3 pályázatíró céget, a KRF-t, a Területfejlesztési Ügynökséget és az NLC 

Tanácsadó Irodát, hogy mennyiért írnák meg a pályázatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2012. (IX.13.) 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 orvosi rendelőjének felújítására. 

A megbízási díj nettó 150.000 Ft + áfa. 

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

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

D) Önhiki 

Szentes Dezső polgármester: Kell testületi döntés az ÖNHIKI pályázathoz, mert hiánypótlásra lesz 

szükség. Az összeg, amely belekerült nem csak a működési hiányt, hanem az összes hiányt tartalmazta. 

 

 

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 

80/2012. (IX.13.) 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 9.269 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 

 

E) Karitász 

Vincze Nikolett körjegyző: Újra élelmiszercsomagosztás lesz a településen a Katolikus Karitász 

segélyszervezetnek köszönhetően. Az általuk adott tájékoztató anyagban felsorolták ki részesülhet 

élelmiszercsomagban, melytől az önkormányzat a rendelkezésére álló információk alapján, mint például a 

rászoruló egészségi állapota, életkörülményei, életmódja, indokolt esetben pozitív és negatív irányban is 

eltérhet. Javasoljuk a határozati javaslat szerint meghatározni a kategóriákat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Katolikus 

Karitász élelmiszercsomagosztás elveit és az alábbi rászorultsági kritériumokat 

állapította meg: 

1. kategória a létminimum közelében élők: Ide tartoznak: 

- nagycsaládosok (minimum 3 gyermek), 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

- álláskeresői járadékban részesülők, 

- ápolási díjban részesülők, 



 9 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- lakásfenntartási támogatásra jogosultak, 

- rendszeres szociális segélyben részesülők, 

- rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, 

- súlyos mozgáskorlátozottak, 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 felnőtt 80.000 Ft 

1 felnőtt, 1-2 gyermekkel 170.000 Ft 

2 felnőtt 140.000 Ft 

2 felnőtt, 1-2 gyermekkel 225.000 Ft 

3 felnőtt 200.000 Ft 

3 felnőtt, 1-2 gyermekkel 280.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de a háztartásban élők jelentős 

összegű hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek, 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak bele, de a háztartásban élők között 

tartós betegségben szenvedő van és/vagy gyógyszerköltségük magas. 

 

2. kategória kisnyugdíjasok: 

- közgyógyellátásra jogosultak, 

- a háztartás összjövedelme nem haladja meg az alábbi értékeket: 

Háztartástípus Havi nettó összjövedelem 

1 nyugdíjas 75.000 Ft 

2 nyugdíjas 150.000 Ft 

3 nyugdíjas 180.000 Ft 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak, de jelentős összegű havi 

gyógyszerkiadással, hitelállománnyal, közüzemi tartozással rendelkeznek. 

- mindazok, akik a fenti besorolásokba nem tartoznak bele, de a háztartásban élők között 

tartós betegségben szenvedő van és/vagy gyógyszerköltségük magas. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

F) BURSA 

Szentes Dezső polgármester: Kívánja-e a testület, hogy az idén is csatlakozzunk a BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Igen, támogatom. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én is. 

  

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2012. (IX.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

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

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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G) Konténerek a temetőbe 

Szentes Dezső polgármester: Vannak 1,1 km
3
-es jó állapotú, használt konténerek a VGÜ-nél. 55.000 Ft + 

áfa az ára, de lehet bérelni is, ennek 3.230 Ft/db/hó + áfa. Az ürítési díj 1650 Ft/hó + áfa, heti ürítéssel 

6.500 Ft/db/hó. Jó lenne ilyen konténert venni a temetőbe. Sajnos sok törmeléket is a kerítéshez tesznek 

le. Szerintetek megvegyük, vagy béreljük? 

Szmorad László alpolgármester: Venni kell kettőt. Le is kell mindjárt festeni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Fém? 

Szentes Dezső polgármester: Ez műanyag. 

Szmorad László alpolgármester: Fém jobb lenne, tartósabb is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Szerintem is kérdezzünk rá, hogy fém van-e. 

 

H) Digitális térképek 

Szentes Dezső polgármester: Endrefalvának vannak digitális térképei, mely igen hasznos és sok 

mindenre használható. Kértem árajánlatot, bruttó 418.000 Ft-ba kerülne a Nemzeti Kataszteri Program 

Nonprofit Kft-nél. Nem tudtam, hogy ilyen drága. A frissítésekért még pluszban 41.000 Ft-ot kellene 

fizetni. Szükség lenne rá, de nem ennyiért. Részletfizetésre pedig lehetőség nincs. 

 

I) Játszótér 

Szentes Dezső polgármester: Kértünk játszótéri eszközökre ajánlatot másik cégtől is. Igen magas árakat 

kaptunk. 

Szmorad László alpolgármester: Igen, mivel önkormányzatnak kell és uniós játszótér, és a sok engedély, 

szabvány miatt sokkal drágábbak az eszközök, mint ha magánemberként vennénk meg. 

Szentes Dezső polgármester: A jelenlegi kivitelezőtől is megkértem a játszótéri eszközök papírjait, itt 

vannak.  

Szmorad László alpolgármester: Az a lényeg, hogy ne az miatt vonják le majd a támogatást, mert nem az 

lett beépítve, amit kértek. 

 

J) Beiskolázási segély 

Vincze Nikolett körjegyző: Meddig legyen a beiskolázási támogatási kérelem beadható? 

Szentes Dezsőné képviselő: Jó. 

Szentes Dezső polgármester: A segélyek kifizetésekor azt is ki lehetne akkor fizetni. 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester 17.50 órakor zárt ülést rendelt el. 

 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

   Gréczi-Zsoldos Miklós       Szentes Dezsőné 

   jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


