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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án 20.00 órakor, 

az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.) megtartott rendkívüli, 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 

 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

Miklós képviselőt és Szmorad László alpolgármestert, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend 

elfogadását. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 

támogatására kiírt pályázat beadásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) 

támogatására kiírt pályázat beadásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Bár még nincs eredménye az Önhiki pályázat előző ütemének, de 

szeretnénk benyújtani a III. ütemre is. Ehhez kérem a testület felhatalmazását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012. (X.18.) 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. 
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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 12.056 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 

 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Szeretnénk beadni egy pályázatot a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 

kiírt pályázati kiírásra, hogy a köztéri szarvas szobrot megcsináltathassuk. A pályázaton elnyert 

maximális támogatás 5.000.000 Ft, szerintem arra kellene pályázni. A saját erő biztosítását és igazolását 

nem írja elő a kiírás, viszont az is olvasható benne, hogy a támogatás mértéke a pályázat teljes 

költségvetésének maximuma 70 %-a. Javaslom, hogy fogadjuk el az önerőt úgy, hogy abban az esetben 

biztosítjuk, ha a pályázat előírja. A pályázatot a kistérség egyik szakembere írja meg, elektronikusan kell 

beadni 2012. november 15. éjfélig. Mivel már többször is beszéltünk a szoborról, javaslom, hogy adjuk 

be a pályázatot. Ehhez kérem a képviselő-testület jóváhagyását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2012. (X.18.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti 

Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázati kiírást és úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be egy köztéri szobor kialakítására. 

A pályázati altéma kódszáma: 3974. 

Igényelt pályázati támogatás: 5.000.000 Ft. 

A képviselő-testület a pályázat megvalósításához - szükség esetén – 2.000.000 Ft, azaz 

kettőmillió forint összegű saját erőt biztosít. 

A köztéri szobor a Szalmatercs, 266/1. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

területen kerül elhelyezésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat érdekében 

szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázatot beadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012.11.15. 
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További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

     Gréczi-Zsoldos Miklós      Szmorad László 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


