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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 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 

Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök (17.35 óráig) 

 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László 

alpolgármestert és Szentes Dezsőné képviselőt, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend 

módosítását. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

3. Hulladékkezelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata, a hulladékkezelési közszolgáltatóval kötött 

szerződés hosszabbítása 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

4. Emlékversenyek megbeszélése 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

3. Hulladékkezelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata, a hulladékkezelési közszolgáltatóval kötött 

szerződés hosszabbítása 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

4. Emlékversenyek megbeszélése 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

7. Egyéni kérelmek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

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

elfogadta. 
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Napirendek megtárgyalása 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: November 30-án megvolt Endrefalván a polgárvédelmi felkészülés. A 

képviselő-testület tagjai is be vannak osztva, köszönöm, hogy eljöttek. Benyújtásra került a Start munka 

program, sajnos a nagyértékű eszközöket lehúzták. Tőlünk az MTZ-t, a pótkocsit, viszont van egy 

motorfűrész a mezőgazdasági munkákhoz. 11 fő helyett 6 főt adtak, mivel kevés a területünk. A másik két 

programlábra a 11 főt megkaptuk. Ez a mezőgazdasági utak és a bel- és árvízvédelem. Sajnos nem 

kaptunk adminisztrátort. 30 főnél kaptunk volna egyet. Csütörtökön, a múlt héten voltunk a bizottság 

előtt, ahol a pályázatról volt szó. 

Szmorad László alpolgármester: Akkor a mezőgazdasági programban 6 fő van, ahová nők kellenek 

elsősorban? Csak kapálás lesz, vagy más is? 

Szentes Dezső polgármester: Lehet átcsoportosítani a fóliasátor felállítására szakmunkást. Azt mondták, 

hogy bérmunkában műveltessünk, mert úgy olcsóbb. A kutat is ki kellett venni, mert olyan szabályok 

vannak, amelyeket nem tudtunk volna teljesíteni. Vízjogi engedély kell, terveztetni kellett volna, sok idő 

lett volna minden szakhatóságot megkeresni. Az öntözést majd másképp oldjuk meg. A mikuláscsomagok 

kiosztásra kerültek, köszönöm a képviselőknek, hogy kihordták. Az orvosi rendelő kialakítása 

folyamatban van. Kellene hozzá egy testületi határozat. Önrész nem szükséges, mert 100 %-os a pályázat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2012. (XII.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Regionális Operatív 

Programok keretén belül az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-

szakellátás fejlesztése” c. komponens ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati kiírásra 

pályázatot kíván benyújtani. 

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szalmatercsen 

A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-4.1.1/A-12 

A képviselő-testület a tervezett fejlesztési programot elfogadja és kötelezettséget vállal 

arra, hogy az ÉMOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a projektet 

megvalósítja. Önkormányzati önrész biztosítása, nem szükséges mivel az igényelhető 

támogatás mértéke 100%. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

Szentes Dezső polgármester: A játszótérre a pénz átutalásra került, december 31-ig be kell adni a 

kifizetési kérelmet az MVH felé. A tankerületi igazgatóval aláírtuk az iskolaátadásról szóló 

megállapodást, mivel 3/10-ed tulajdonunk van az iskolaépületben. Erre kérek egy felhatalmazást. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2012. (XII.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a köznevelési feladatot 

ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészített „Megállapodás a köznevelési 
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intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről” szóló 

megállapodást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a megállapodás 

határidőben történő aláírására. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
  

Szentes Dezső polgármester: Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 
 

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

 

2. Tájékoztató az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: Kiküldtük az anyagot.  

Vincze Nikolett körjegyző: Nekünk 1.570 ezer forint munkabérhitelünk van. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2012. (XII.13.) számú határozata 
 

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a 

támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 

nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint 

egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ 

kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 

valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 

dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 

egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 

adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál 

és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 

összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára 

utalja. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 

Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  
 

Határidő: 2012.12.17. 

Felelős: polgármester 
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3. Hulladékkezelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata, a hulladékkezelési közszolgáltatóval kötött 

szerződés hosszabbítása 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Mellékletben benne van, mennyi emeléssel tervezik a hulladékkezelési 

díjat. 932 Ft/hó lesz ingatlanonként a díj. Javaslom, hogy a lakosoknak 930 Ft/hó legyen, a 70 éves és 

azon felüli egyedül állók részére pedig 730 Ft/hó. Elfogadjátok? 

  

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérek egy felhatalmazást a VGÜ szerződés aláírására. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2012. (XII.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés 14. számú módosításának aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés időtartama 175 háztartásra terjed ki 2013.12.31-ig.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Emlékversenyek megbeszélése 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: December 28-29-én lenne. 

Szmorad László alpolgármester: December 28-án, pénteken lenne a sakk és az asztali tenisz 10 órától. 

Szentes Dezső polgármester: December 29én meg lenne 10 órától a foci. Mennyi keretösszeget 

biztosítunk rá? 80.000-100.000 Ft? 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2012. (XII.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. 

december 27-28-án megrendezésre kerülő emléktorna költségeire bruttó 100.000 Ft-ot, azaz 

egyszázezer forintot jóváhagy. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012.12.28. 
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5. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az időseknek ki kellene hordani, amit meghatároztunk még karácsony előtt. 

Azokat az időseket ki kellene gyűjteni, aki 2012.12.31-ig betölti a 70. évet. 

 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

További vélemény, javaslat nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 17.35 órakor bezárta, az ülés 

zárt ülés keretén belül folytatódott. Rusznyák János, az RNÖ elnöke 17.35 órakor távozott az ülésről. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

            Szmorad László      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


