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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17.00 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök (17.30 óráig) 

Illés Péter László külsős bizottsági tag 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag (17.45 órától) 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány (17.30 óráig) 

 

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

határozatképes. Külön köszönti dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitányt és a külsős bizottsági tagokat. Az 

ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőt és 

Szentes Dezsőné képviselőt, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend módosítását. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

5. Mikulás est, Idősek napja megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Szalmatercs község településrendezési tervének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 
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5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

6. Mikulás est, Idősek napja megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Szalmatercs község településrendezési tervének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról és használati díjairól szóló rendelet 

felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések, 

valamint az állattartásról szóló 7/1995. (III.01.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

12. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

13. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a napirend módosítását és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadta. 

 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. A Szécsényi Rendőrkapitányság 2011. évi beszámolója 

 Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

 

Szentes Dezső polgármester: Örülök neki, hogy a kapitány úr személyesen megtisztelt minket. Átadom a 

szót a megjelent kapitány úrnak. Kívánja-e a beszámolót kiegészíteni. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, örülök, hogy el 

tudtam jönni. Igyekeztünk egy viszonylag részletes beszámolót készíteni. Bizonyára van néhány kérdés, 

úgyhogy nem kiegészíteni kívánom, hanem a kérdésekre reagálnék, ha van. 

Szentes Dezső polgármester: Nagyon részletes a beszámoló. Szerencsére Szalmatercs nem egy fertőzött 

terület. A legelterjedtebbek a falopások és a mezőgazdasági termények lopása, de ez más településen is 

jellemző. Jó a polgárőrségünk, bizonyára ennek is köszönhető. 

Szmorad László alpolgármester: Átolvastam a beszámolót, részletes. A feldolgozott ügyeknek mi lett a 

vége? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: A végén van, hogy hatból négy esetben vádemeléssel az 

ügyészségre került az ügy, kettő esetben pedig felfüggesztésre került az eljárás. Vannak valóban 

Szalmatercstől fertőzöttebb területek is, de dolgozunk azon, hogy ettől is jobb legyen. Kidolgoztunk egy 

projektet a körzeti megbízottakra. Marad a három kmb-s csoport a kapitányság területén, igyekeztünk 

annak az igénynek is megfelelni, hogy minden településnek legyen egy rendőre. Az endrefalvai csoport 

megmarad, a csoportvezető ugyanaz lesz. Piliny és Szalmatercs egy körzeteshez fog tartozni. Piliny sem 

olyan fertőzött, így egy rendőr el tudja látni a feladatot. Minden önkormányzatnak fogok küldeni ebből a 

projekttervből. A körzetesektől elvettem a bűnügyi feladatokat, ők ne nyomozzanak, hanem legyenek a 

településen, szedjék össze az információkat, amelyeket átadnak a nyomozóknak. Szeretném, ha a 

fogadóórákat megtartanák itt a településen. Ha nincs is kmb-s iroda, akkor az önkormányzat 

helyiségében. 

Szentes Dezső polgármester: Biztos, hogy nem tett jót az idősebb kollégák nyugdíjazása, hisz a fiatalok 

mellé is kellenek azok a tapasztalt kollégák, akik betanítják őket. 
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Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Egyetértek. Augusztusban volt a tényleges 20 év szolgálati 

viszonyom, van olyan tapasztalat a korábbi beosztásomból, hogy milyen fontosak az oktatások, 

tapasztalatátadások. 

Rusznyák János, RNÖ elnök: Nekem is lenne kérdésem. A kábítószer-árusítás, fogyasztás. A fiatalok 

füveznek mind Karancsságon, Endrefalván. Napról-napra ezt látni, rászoktatják a gyerekeket. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Nagyon fontosak ezek a jelzések, jelenteni kell, mert ha a 

lakosság nem működik együtt, sokkal nehezebb minden. 

Szmorad László alpolgármester: A szülő is felelős ilyen helyzetekben, fel kell hívni a gyermekeink 

figyelmét ezekre a problémákra, de természetesen a jelzés állampolgári kötelezettségünk is. A 

kamaszokkal a legnehezebb. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: A Közalapítványunknak is van két beadott pályázata. Az egyik 

egy bűnmegelőzési pályázat, amelyet már be is fogadtak, de eredmény még nincs. Ennek a pályázatnak is 

az egyik célja, hogy minden iskolában tartsunk bűn- és baleset megelőzési tájékoztatókat, programokat, 

legyenek kiadványok, táborok. Reméljük, pozitív elbírálásában részesül, mert akkor egy iskola sem 

marad ki a programokból. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: A polgárőrség is szeretne közös szolgálatot a rendőrséggel. Lehet 

erről szó? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány: Jövő hétre összehívtuk a polgárőröket, hogy megbeszéljük a 

dolgokat. Ez működni fog. 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a beszámolót, ha nincs több kérdés, akkor szavazásra bocsátom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szécsényi Rendőrkapitányság beszámolóját 

Szalmatercs közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és kapcsolódó feladatokról. 

A beszámoló megtartására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján került sor. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szentes Dezső polgármester: Köszönjük a kapitány úr részvételét. 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány és Rusznyák János, RNÖ elnök 17.30 órakor távozott az ülésről. 

 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az ÖNHIKI harmadik fordulójára is benyújtottuk a pályázatunkat, bár még 

a másodiknak sincs eredménye. A szarvas szoborról szóló pályázat benyújtásra került, élelmiszer-

csomagosztás volt a településen 166 fő részére. Az önkormányzati hivatal épületének átadása november 

30-án, holnap lesz. A plusz munkák értéke 170.000 Ft, melyet hozzá kell tennünk a pályázati 

támogatáshoz. A laminált parketta 126.835 Ft, mely tartalmazza a parketta árát és a munkadíjat is. Ezekre 

kérek egy felhatalmazást. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 5 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2012. (XI.29.) 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 pályázat céljaival összhangban, a hivatal 

felújítása során felmerült pótmunkálatok elvégzésére megbízza az Univerzál Kft-t 

(3170 Szécsény, Rákóczi u. 175., képviselője: Széles Szilárd), mint kivitelezőt. Az 

önkormányzat a pótmunkák elvégzésére bruttó 170.000 Ft megbízási díjat hagy jóvá. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

bruttó 126.835 Ft-ot hagy jóvá az irodahelyiségek laminált parkettával történő 

burkolására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szentes Dezső polgármester: A játszótér kivitelezőjének kifizetésre került a számla az önkormányzat által 

felvett hitelből. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Ez a játszótér ki lett fizetve? 

Szmorad László alpolgármester: Ez az egész ügy az elején lett elrontva. 

 

Horváth Tamás külsős bizottsági tag 17.45 órakor megérkezett az ülésre. 

 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Átlátom ezt vállalkozóként és magánszemélyként is. Ezért a 

pénzért több mindent vártam volna. Egy játszótér, ahol nem látok semmit csak 3 homokágyat, 1 

homokozót, 6 játékot, belekerült 5 millió forintba? 

Szmorad László alpolgármester: A tanúsítványok kerültek itt sokba a játékokra. A játékokra sem kellene 

tanúsítvány, elég lenne egy műszaki ellenőr. Csak sajnos ezek a szabályok. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Körfából kellett volna csinálni. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Ha nem hosszabbítunk a kivitelezővel szerződést, kötbérezni 

lehetett volna. 

Szmorad László alpolgármester: Egy hibás nincs, csak kettő. Először nem csinálta meg rendesen, de az 

időt mi toltuk ki, mi hosszabbítottunk. Én reálisan látom, mind a két fél elrontotta ezt a beruházást. A 

beruházások elején kellene jól megbeszélni a dolgokat. Mindig elbeszélünk egymás mellett. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Akkor sem szabad annyiba hagyni. 

Szmorad László alpolgármester: A kultúrháznál is ez lesz. Folyamatosan ezt mondom, hogy nem lesz 

elég ennyi pénz, most meg majd kiderül, hogy hozzá kell tenni vagy 9 millió forintot. Teljeskörű 

szerződést kellett volna aláírni. Ez a civil szervezet problémája, ha nem mutatta meg a szerződést. 
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Szentes Dezső polgármester: Tudtuk, hogy miért pályázta meg a civil szervezet, azt is tudtuk, hogy 

mennyi pénzünk van rá. Ha fel akarjuk újítani, akkor hozzá kell tennünk, mert itt marad az épület 

helyben, a miénk. Ha nem vállaljuk ezt fel, soha nem lett volna felújítva. 

Szmorad László alpolgármester: Tudjuk, hogy hozzá kell tenni, de nem mindegy, hogy mennyit. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Ha meg hozzá kell tennünk, akkor legyenek elvárások is. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ha a témánál vagyunk, akkor mondd meg polgármester úr, hogy a 

kultúrhoz hozzá kell-e tennünk és mennyit. 

Szentes Dezső polgármester: Egyenlőre ezekre nem tudok válaszolni. A gépészet nincs benne sajnos. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nehogy úgy járjunk, mint a játszótérnél. 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 

 

 

 

3. A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

Szentes Dezső polgármester: Nem sok mindent tudunk még a közös hivatalról, a koncepció a 

törvényjavaslat alapján készült. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Mindenki előtt ismeretes, hogy jövő 

évre nem lesz körjegyzőség, hanem létre kell hozni a közös hivatalt, és jövő évben már a járási hivatalok 

is felállnak. Mivel nincs elfogadott költségvetési törvény, a koncepció a jelenleg ismert törvénytervezet 

alapján készült. A tervezet értelmében 9 fős lehetne a közös hivatal, ebből 2 főre számolunk a 

szalmatercsi hivatalra. Aljegyző várhatóan 10.000 fő alatti települések hivatalánál nem lesz kötelező. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetési koncepcióját. 

(A koncepció a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

  

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A koncepció is egy vázlat, tervezet, a költségvetés alapja. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Elfogadásra javaslom. 

 

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 

97/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját - megtárgyalta és az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más 

jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az 

önkormányzati költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával 

kell a tervezést elvégezni. 

További felhalmozási előirányzatot a képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező 

önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés 

egyensúlya biztosítható. 

2.) A szociális kiadások előirányzatát a 2013. évi szinten tartva kell a rendelettervezetbe 

beépíteni. 

3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, amelyek az 

önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek. 

4.) Nem kötelező feladatokra az alábbi tételeket tervezzük: 

- Segélyek: 960 e Ft 

o Átmeneti segély: 100 e Ft 

o Mikulás csomagok osztása: 100 e Ft 

o Idősek támogatása: 160 e Ft 

o Tűzifaosztás a rászorulóknak: 600 e Ft 

o Kamatmentes kölcsön: 0 e Ft 

- Civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzat támogatása: 275 e Ft 

o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 75 e Ft 

o Polgárőrség: 75 e Ft 

o Szalmatercsért Baráti Egyesület: 75 e Ft 

o Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50 e Ft 

- Tagdíjak: 92 e Ft 

o Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesülete: 20 e Ft 

o 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület: 25 e Ft 

o TÖOSZ tagdíj: 10 e Ft 

o Ipoly-Eurorégió Régió: 10 e Ft 

o Faluszövetség: 5 e Ft 

o Nógrádi Hulladék-rekultivációs Társulás: 17 e Ft 

o Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás: 5 e Ft 

- Rendezvények megtartása: 300 e Ft 

o gyereknap 25 e Ft, 

o pedagógusok kirándulása 85 e Ft, 

o pedagógusnap: 40 e Ft 

o emléktorna 100 e Ft 

o Betlehemes találkozó: 30 e Ft 

o Öregfiúk labdarúgó torna: 20 e Ft 

o Falunap: 0 e Ft 

- Beiskolázási támogatás középiskolások részére: 200 e Ft  

- BURSA ösztöndíjpályázat: 200 e Ft 

- Temetési segély: 100 e Ft 

- Pályázati önerő biztosítása: 

o Köztéri szobor: 2.000 e Ft 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 
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5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Megpróbáltunk takarékoskodni, készültünk az év végére, hogy minél 

kevesebb hitelt kelljen felvenni. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Sajnos az adósságkonszolidáció során nem nézik, ki takarékoskodott 

gazdaságosan. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-

III. negyedévi beszámolóját. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

6. Mikulás est, Idősek napja megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Mikulás napra megrendeltem a hagyományoknak megfelelően a mikulás 

csomagokat a 14 éven aluli gyermekeknek 800 Ft/csomag áron. 120 csomagot rendeltem, kérem a 

jóváhagyásotokat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő 14 éven aluli gyermekek számára 800 Ft/csomag értékben 

mikuláscsomagot készíttet. 

A képviselő-testület a 120 csomag készítésére 96.000 Ft (azaz kilencvenhatezer 

forintot) jóváhagy és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szentes Dezső polgármester: Mivel a felújítás miatt idősek napját nem tudtunk tartani, javaslom a 70 

éven felüli időseknek is a támogatását 3.000 Ft/fő összegben. 

 

 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 

100/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő 70 éven felüli időseket 3.000 Ft/fő támogatásban részesíti idősek napja 

alkalmából. 

A képviselő-testület 50 fő támogatására 150.000 Ft (azaz százötven-ezer forintot) 

jóváhagy és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szentes Dezső polgármester: A mikuláscsomagokat és a támogatást a Bizottság tagjai széthordják majd. 

 

 

7. Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Módosítani szükséges a Társulási megállapodást, kérem a 

jóváhagyásotokat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács által 24/2012. 

(X.31.) TTh. Számú határozattal elfogadott módosítását – a melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Szalmatercs község településrendezési tervének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kiküldtük az írásos előterjesztést. Módosítani szükséges a 

településszerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is a tó miatt. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2012. (XI.29.) számú határozata 

a településszerkezeti terv módosításáról 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6.§. és a módosított 253/1997 (XII.20.) kormány rendelettel közzétett 

OTÉK felhatalmazása alapján a következők előírásokat és azok alkalmazását  állapítja meg: 

 

I. FEJEZET 
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1. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Jelen szerkezeti terv leírásában foglalt előírásokat a településszerkezeti tervlapban (Tsz-1M) 

foglaltakkal együttesen kell alkalmazni. 

(2) Jelen településszerkezeti terv módosítás leírásának hatálya az alábbi ingatlanokra terjed ki:  

 - hrsz.: 010/78 egy része, 

 - hrsz.: 010/79 egy része. 

2. 

(1) A határozat hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti terület felhasználási egységek 

funkció és beépítési mód szerint: 

 - beépítésre nem szánt területre tagozódik. 

 

II. FEJEZET 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

3. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

 

(1) A vízgazdálkodási területek (V) a vízgazdálkodással összefüggő területek: a folyóvizek  medre és 

partja, az állóvizek medre és parti sávja, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, a 

vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik, hullámterek, vízjárta, valamint a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek. 

 

III. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS  

JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI 

4. 

(1) A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Tervben szereplő településrendezési feladatok 

megvalósítását a Helyi építési szabályzatban részletezett alábbi sajátos jogintézmények 

biztosítják: 

 - telekalakítás. 

 

IV. FEJEZET 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ  

RENDEZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI 

5. 

(1) Vízgazdálkodási területet (V) kell kialakítani a 010/78 és 010/79 hrsz.-ú ingatlanok egy részén. 

 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI 

6. 

(1) A településszerkezeti terv módosításának hatálya alá eső közigazgatási területen beépítésre nem 

szánt terület felhasználási egységre és építési telkekre, a megközelítést közterületről vagy 

magánútról biztosítani kell. 

(2) A különböző besorolású övezetek területén a környezetterhelési határértékeket be kell tartani. 

(3) Az építési övezetekben és övezetekben az előírásokon kívül be kell tartani az épített környezet és 

a természetvédelmi előírásokat is. 

 

V. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7. 

(1) Jelen határozat előírásait a településszerkezeti terv módosításával együtt, azzal összhangban kell 

alkalmazni 
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(2) Jelen határozat a közzétételt követően leghamarabb a 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Tsz-1 rajzszámú, M=1:10 000 méretarányú településszerkezeti terv hatályát veszti, helyébe a Tsz-

1M rajzszámú módosított településszerkezeti terv lép hatályba. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

Szalmatercs Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 

10/2004. (XI.08.) rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Majd az utakra kell figyelni. 

Szmorad László alpolgármester: Sárrázót kell csinálni. 

 

 

9. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról és használati díjairól szóló rendelet 

felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A rendeletben az van, hogy a polgármester jár el, ez így van? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, mivel ez önkormányzati hatáskör. A rendelet tervezettben az 5. § (1) 

bekezdésben meghatározottakat vegyük ki, mert nem szükségesek. A postai, távbeszélő, totó-lottó 

létesítményekhez nem kell engedély. A közterület használati engedélyt a polgármesternek kell 

engedélyezni. Az adminisztrációs munka növekedni fog, hiszen határozatban kell rendelkezni a 

közterület-használati engedélyről. Az önkormányzatnak, így bevétele keletkezik és a mozgóárusok, egyéb 

árusok fizetnek a közterület használatáért, a helyi vállalkozások pedig a helyi iparűzési adót fizetik. 

Nézzük meg a közterületek-használati díjak összegét. Vélemény, javaslat? 

Szmorad László alpolgármester: A mozgóárusoknak már a mai benzinár is elég teher. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: A vállalkozásoknak meg iparűzési adót kell fizetni. 

Szentes Dezső polgármester: Az ÉRV-vel már volt vitánk, hogy a lekötések miatt feltúrja a 

közterületeket. Az l) pontot javaslom kiegészíteni a leszereléssel. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: Javaslom a mozgóárusoknak az 500 Ft-ra csökkentést. 

Szmorad László alpolgármester: A tv felvétele esetén lévő díjakat javaslom 400 Ft-ra felemelni. 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben a képviselő-testület a fenti módosításokkal kiegészített 

közterület-használatról és a használati díjakról szóló rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon igennel. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések, 

valamint az állattartásról szóló 7/1995. (III.01.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
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Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztést kiküldtük, javaslom az elfogadását. 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

16/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések, valamint 

az állattartásról szóló 7/1995. (III.01.) sz. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kedvezményekkel bővülne a rendelet. 

Vincze Nikolett körjegyző: A mértékek nem változnak. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

12. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Világítás korszerűsítése: 

Szentes Dezső polgármester: A Petőfi út végén 2 oszlopos, kb. 80 fm. hosszú közvilágítási hálózat 

létesítése 2 db lámpatest elhelyezéssel bruttó 571.500 Ft-ba kerülne. Ebből 150.000 Ft + áfa a tervezés és 

engedélyeztetés költsége, míg 300.000 Ft + áfa a kivitelezés költsége. Az ajánlat 3 hónapig érvényes. 

Kérem a véleményeteket. 

Szmorad László alpolgármester: Ha akarjuk csináltatni, akkor most csináltassuk meg. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Petőfi úti közvilágítás fejlesztésére bruttó 571.500 Ft-ot biztosít. 

Az Émász Hálózati Kft. ajánlata alapján a hálózatbővítés a Petőfi út végén 2 oszlopos, 

kb. 80 fm. hosszú közvilágítási hálózat létesítésével, 2 db lámpatest elhelyezéssel 

történik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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B) Hivatal világításának korszerűsítése 

Szentes Dezső polgármester: A Hivatal mennyezeti világításának korszerűsítésére kértem ajánlatokat. Az 

olcsóbb ajánlat bruttó 78.934 Ft, a drágább 105.220 Ft. 

Szmorad László alpolgármester: Ha akarjuk csináltatni, akkor most csináltassuk meg. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Hivatal világításának korszerűsítését az ajánlat szerint megrendeli a Beszkid Elektro 

Kft-től (3170 Szécsény, Rákóczi út 69.) bruttó 78.934 Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

C) Hivatal akadálymentesítése 

Szentes Dezső polgármester: Kértem ajánlatot a hivatal akadálymentesítésére is, amely szerint 1.071.000 

Ft. Úgy gondolom, hogy ennyi pénzünk már erre nincs. 

 

D) Emléktorna megbeszélése 

Szentes Dezső polgármester: A szokásos időben tervezzük az emléktornát, a következő ülésen 

visszatérünk rá. December 13-án tervezünk ülést 17 órától, mert a Bursában is dönteni kell. 

 

E) Szociális tűzifaosztás 

Szentes Dezső polgármester: Szalmatercs 24 erdei m3 mennyiséget kapott, összesen 365.76 Ft értékben. 

Kérdés, hogy az önkormányzat felvállalja-e ennek a szétosztását és biztosítja-e a szükséges önerőt, amely 

2.000 Ft/erdei m3 + áfa és a szállítás. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ez nagyon kevés. Hogy lehetne ezt szétosztani ennyi rászoruló ember 

között? 

Szentes Dezső polgármester: Az önerő is sok, mikor még nem is látjuk a jövő évi költségvetést. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (XI.29.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendeletben meghatározott támogatásról 

anyagi okok miatt lemond. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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13. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 19.40 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

     Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


