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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én 16.00 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 

Takács Tamás képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Danics Dominika Mária jegyzőkönyv-vezető 

Illés Péter László, meghívott, külsős bizottsági tag 

 

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

határozatképes. Az ülést 16
00

-órakor megnyitja. A jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

Miklós és Szentes Dezsőné képviselőket, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend módosítását. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 
 

1. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-használati Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

2. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-használati Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Egyéni kérelmek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

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

elfogadta. 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő:  Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Mivel nem régen találkoztunk, alig egy hónapja, december 28-án 

rendeztük meg a sakk, asztalitenisz versenyeket, illetve december 29-én a foci emléktornát. A képviselő-

testület 100.000.Ft-ot biztosított a két rendezvényre. A százezer forintba a két rendezvény belefért. 
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Engedjétek meg, hogy külön köszönetemet fejezzem ki Szmorad László alpolgármester úrnak, aki a sakk, 

asztali teniszt levezényelte, illetve másnap, december 29-én Gréczi-Zsoldos Miklósnak, hogy a focit 

levezényelte, úgyhogy köszönet és hála érte. A hivatal felújításánál kérelmet intéztem a 

belügyminisztériumhoz, hogy engedélyezze a műszaki tartalom módosítását, nyílászárók javítására, 

illetve az előtető megépítésére. Főosztályvezető úr engedélyezte a műszaki tartalom megváltoztatását. 

Ennyit a két ülés közötti történt események beszámolásáról. Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

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

 

2. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos anyagot kiküldtük, a valamikor elfogadott szakmai programba 

olyan kötelező elemeket is bele kellett tenni, amelyek most a mai anyagban megtalálhatóak, ami a 

törvényességnek így megfelel. A képviselőké a szó. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az ellenőrzés folyamán a szakmai programmal kapcsolatban a módszertan 

azt kifogásolta, hogy hiányoznak kötelező elemek. Egy bő szakmai programot dolgoztunk ki, melyet 

elfogadás után el kell küldenünk a Gyámhivatalba. Január 4-én kaptunk egy levelet, kértünk határidő 

hosszabbítást, mert a testület még nem fogadta el. Ez egy régi restanciánk, hogy ez még kimaradt, de 

most meg kell csinálnunk, be kell küldenünk hétfőn. 

Szentes Dezső polgármester: Vonjuk össze a szakmai program és a gépjármű-használati szabályzat 

megbeszélést. 

Takács Tamás képviselő: Vonjuk össze, de azért külön tárgyaljuk.  

Szentes Dezső polgármester: A szakmai programot és a gépjármű-használati szabályzatot is külön 

fogadjuk el. 

Takács Tamás képviselő: Nekem csak a szakmai programhoz lenne észrevételem. A 3. oldalon az első 

bekezdésben kérem a pontosabb megfogalmazást, mivel az iskola már nem önkormányzati fenntartás alatt 

áll, az önkormányzat csak óvodát tart fenn. 

Szentes Dezsőné képviselő: Igen, picikét félreérhető, tehát egy kicsit pontosabban kell megfogalmazni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Jó, az óvodát tartja fenn közösen, javítjuk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Igen, mert abból a mondatból nem derül ki, hogy az óvodát tartja fenn. 

Takács Tamás képviselő: A következő nekem az még a civil szervezetekről szóló részben, hogy nem 

kellene megemlíteni a Tudásközpont Egyesületet, mint a 4. civil szervezetet? 

Vincze Nikolett körjegyző: Meg lehet, csak nem itt van a székhelye. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Bevehetjük, úgy hogy nem szalmatercsi? 

Vincze Nikolett körjegyző: Belevehetjük ide a civil szervezetek között a nevét, kiegészítem ezzel, ha 

elfogadjátok. 

Takács Tamás képviselő: A 6. oldal „gyermekszállítási résznél” nekem az hiányzik, hogy csak az üres 

hely erejéig biztosítja a lakosság részére a szállítást a falugondnoki szolgálat. 

Szentes Dezsőné képviselő: Azt szerintem a gépjármű-használati szabályzatnál kellene, nekem is lenne 

hozzá kiegészítésem. 

Takács Tamás képviselő: Igen, oda, de nehogy két kanyart menjen, mikor egy fuvarral is el tudjuk 

hozni. 

Szentes Dezső polgármester: De nem bírjuk elhozni. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: 8 embertől ne szállítson többet. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A gyerekülés kötelező. 

Szentes Dezsőné képviselő: Ezt majd a gépjármű-használati szabályzatba beletesszük. 

Takács Tamás képviselő: Jó. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Ellentét van a megfogalmazásokban: óránként jön az autóbusz, a 

gyerekszállításnál meg az van benne, hogy a tömegközlekedés hiányossága miatt. 

Szentes Dezső polgármester: De Karancsságra nem megy be a busz. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Csak én úgy látom ezt, hogy ha az autóbuszjáratok óránként jönnek, 

akkor a tömegközlekedés nem hiányos. 

Vincze Nikolett körjegyző: De hiányos, mert az óvodához nem megy be. 
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Takács Tamás képviselő: Nem kellene megemlíteni, hogy van művelődési házunk, mondjuk eddig nem 

volt kihasználva, erről nem kellene megemlíteni valamit? 

Vincze Nikolett körjegyző: Tehát az IKSZT-t is írjam bele, hogy az fog helyet adni közösségi 

rendezvényeknek?  

Takács Tamás képviselő: Igen. Az előző szakmai programból meg kellene tartani olyan dolgokat, mint 

például, hogy a falugondnok félévente beszámol a képviselő-testületnek. Azt sem találtam, hogy 

falugondnoki tevékenységet ki ellenőrzi. 

Vincze Nikolett körjegyző: Jó, fölírom, beszámoló. Az ellenőrzés mindig a munkáltató feladata, a 

munkáltatói jogok gyakorlója pedig a polgármester. 

Takács Tamás képviselő: Még az, hogy a falugondnoki tevékenységgel kapcsolatban a polgármesternél 

lehet panasszal élni.  

Szentes Dezsőné képviselő: Ez benne van, a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni, itt 

van benne a panasztételi eljárás. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felolvassa az erre vonatkozó részt. 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Ez a rész a gépjármű-használatnál benne van. 

Takács Tamás képviselő: Az lehet, de ez nem ugyanaz. 

Szentes Dezsőné képviselő: Benne vannak a felelősségi szabályok. 

Takács Tamás képviselő: De a lakosokat illetően, nem parádés sofőrt nevelünk, például a falugondnok 

favágás közben kárt okoz… 

Szentes Dezsőné képviselő: Értem, tehát ne mosódjon össze a két dolog. 

Takács Tamás képviselő: Igen. 

Szentes Dezső polgármester: Ez a panasztételi leírásnál meg van fogalmazva. 

Takács Tamás képviselő: A falugondnok félévente számoljon be. 

Szentes Dezső polgármester: Ne legyen félévente, a jogszabályban az van, hogy a falugondnok a 

falugyűlésen köteles beszámolni, nem a képviselő-testületnek. 

Takács Tamás képviselő: Nekünk van féléves költségvetésünk, nekünk számoljon be, ha rosszul 

működik, majd orvosoljuk. 

Szmorad László alpolgármester: Ha rosszul működik, azt tudni fogjuk. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: A gyerekszállítást meg kell szüntetni, gyalogoljanak. 

Szentes Dezső polgármester: Nem gyalogolnak, a törvényben benne van az iskolás és óvodás 

gyermekek szállítása. 

Takács Tamás képviselő: A felnőtt szállítást kell korlátozni, ne legyen mellette szülő. 

Szentes Dezső polgármester: A szülői felügyeletet biztosítani kell. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nem lehet felügyelet nélkül hagyni a gyerekeket. 

Takács Tamás képviselő: Az időseket látogatni kell, a falugondnok mikor látogatja? 

Szmorad László alpolgármester: Rossz az egész, mert aki ezeket összeállította hivatalosan is, az nem 

gondolt ebbe bele. Vagy sofőr valaki, vagy falugondnok. 

Szentes Dezső polgármester: Időslátogatásra kaptunk a munkaügyi központtól 4 főt, de nem kérték az 

idősek a segítségüket. 

Takács Tamás képviselő: Nem a megfelelő embereknek lett szólva. 

Szentes Dezső polgármester: Fel lett ajánlva 4 ember, de csak egy idős kérte. Valakinek ehhez 

hozzáfűznivaló? 

Szentes Dezsőné képviselő: Kérdezhetek? A falugondnoki busznál az igénybevétel szándékának 

jelzésével kapcsolatban? Hány nappal megelőzően kell jelezni? 

Vincze Nikolett körjegyző: Van erre kérelmünk, a képviselő-testület dönti el ennek a napnak a számát. 

 

Vincze Nikolett körjegyző felsorolja - a képviselő-testület kérése alapján - milyen részekkel lesz 

kiegészítve, módosítva a szakmai program. 

 

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 

1/2013. (I.24.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki 

Szolgálat átdolgozott és kiegészített Szakmai Programját a módosításokkal együtt 

elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szalmai Programot a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé megküldje, továbbá 

a falugondnokkal megismertesse.  
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

3. A Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-használati Szabályzatának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A gépjármű-használati szabályzat is hiányosság volt az ellenőrzéskor, mert 

nem volt meg, semmilyen szabályzatunk nem volt, most elkészült. 

Takács Tamás képviselő: A falugondnok vezeti a nyilvántartásokat? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Persze, rendesen. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ő ebben precíz, megdicsérték az ellenőrzésen. 

Szentes Dezső polgármester: Megdicsérték. 

Szmorad László alpolgármester: Kinek szól a falugondnok, ha problémája van? 

Takács Tamás képviselő: A gépjármű-használati szabályzatban kivenném azt a részt, hogy a hivatali 

gépjármű magánhasználatra történhet. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Lagzikba is elkérhetik. 

Szentes Dezső polgármester: Ha 8 ember hetente egyszer Szécsénybe akar menni a falugondnoki 

busszal, ez is egy közösségi érdek. 

Takács Tamás képviselő De ha „csak én” veszem igénybe egyedül, az magáncél. 

Szmorad László képviselő: Megbetegedés esetén ki vezet? 

Vincze Nikolett körjegyző: A polgármester, vagy ő gondoskodik a helyettesítésről. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (I.24.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

Gépjármű-használati Szabályzatát a módosításokkal együtt elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gépjármű-használati 

Szabályzatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé 

megküldje, továbbá a falugondnokkal megismertesse.  
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A 4. napirend, a munkaterv. Van valakinek javaslata? 

Szentes Dezsőné képviselő: Mikulás est, Idősek napjának megbeszélése, ha november második felére 

kerül, az nagyon későn lesz. 

Szentes Dezső polgármester: Megcsináljuk, ahogy szoktuk az ülést, november első hetében. 
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Takács Tamás képviselő: Nekem februárhoz lenne hozzáfűzni valóm. Az új kistérséghez kerültünk, 

szeretném tudni, hogy a Szécsényi Kistérségben a 2012-es évben mi történt. 

Vincze Nikolett körjegyző: A kistérségi munkaszervezetet megszüntették december 31-el. 

Takács Tamás képviselő: Akkor nekünk most mi a feladatunk majd? Salgótarjánhoz nem tartozunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: A képviselő-testület úgy határozott, hogy június 30-ig részt vesz továbbra is 

a feladatokban. 

Szmorad László alpolgármester: Iskola szerint is Szécsényhez tartozunk? 

Vincze Nikolett körjegyző: Iskola alapján a salgótarjáni tankerülethez tartozunk, június 30-ig a 

családsegítő, gyerekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás ellátása során is a salgótarjáni részhez tartozunk. 

Takács Tamás képviselő: Nem látom azokat javaslatokat beleírva a programba, a fejlesztési programba, 

amiket meghatároztunk, nehogy ne legyen Szécsény felé javaslatunk. Szeretnék egy kiegészítést a 

márciusi hónapra, a közbeszerzési éves terv. 

Vincze Nikolett körjegyző: Benne van, hármas pont. 

Szentes Dezső polgármester: Itt van, benne van, ezt minden évben el kell fogadnunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Márciusra tegyem Tóth András civil szervezeteit is? 

Takács Tamás képviselő: Tóth András civil szervezetének beszámolója márciusba legyen és a 

művelődési ház beruházásról is akkor, ha már itt lesz Tóth András, külön beszámolhat. 

Vincze Nikolett körjegyző: Decemberre raktam, hogy a településen működő IKSZT tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalása. 

Takács Tamás képviselő: De az már működik akkor, december késő lesz, májusban át kell neki adni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Meddig van az átadás? 

Takács Tamás képviselő: Májusban. Tudjunk időben arról, hogy kell-e segítség, mire nincs pénz, miért 

nem halad, mikorra lesz kész. 

Vincze Nikolett körjegyző: Sok lesz ez márciusra szerintem. 

Takács Tamás képviselő: A tűzoltó beszámoló meg a civil szervezetek negyed óra. Áprilistól előbbre 

hoznám a falugondnoki beszámolót, nem fontosabb a civil szervezet, mint a falugondnoki beszámoló. 

Vincze Nikolett körjegyző: Azt is márciusra? 

Takács Tamás képviselő: Beszéljük meg, de a sorrend nem tetszik nekem. 

Szmorad László alpolgármester: Tomi, igazat adnék abból a szempontból, ha tervekről lenne szó, de itt 

már beszámoló a múltról, a múltról bármikor lehet beszámolni. 

Takács Tamás képviselő: A civil szervezetről a beszámolót tudomásul veszed, de ha a falugondnoknak 

kell javítani a munkáján, a munkáján lehet javítani, ha baj van. 

Szentes Dezsőné képviselő: A 2012. éven már nem tudsz javítani, ezek 2012-es évi beszámolók, 

mindegyik. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Cseréljük meg. 

Vincze Nikolett körjegyző: Megcserélhetjük, a polgárőrség, tűzoltóság, baráti egyesület átmegy 

áprilisra, a falugondnoki beszámoló átjön márciusra, és Tóth András civil szervezetei is átmennek 

áprilisra, az IKSZT meg marad márciusra. 

Takács Tamás képviselő: Én áprilisba be szeretném még tenni a játszótér átadásnak a felkészülését.  

Illés Péter külsős bizottsági tag: Valami ünnepélyes átadást csak kellene csinálni. 

Takács Tamás képviselő: Meg kell kérdezni Nagy Andort, hogy eljön-e. 

Gérczi-Zsoldos Miklós képviselő: Szervezzünk egy hivatalos átadást. 

Takács Tamás képviselő: Május utolsó vasárnapja gyermeknap, akkora kellene csinálni a hivatalos 

átadást, tehát áprilisban beszéljünk róla. 

Vincze Nikolett körjegyző: Áprilisban jó lesz a gyereknapi program megbeszélése? 

Szentes Dezső polgármester: Játszótér, gyermeknap megbeszélése áprilisban. 

Takács Tamás képviselő: Augusztus beiskolázási segély, szeptemberben BURSA, lehet, hogy lesz igény 

megint szüretire. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Nem is szeptemberben, augusztusban legyen szüreti megbeszélés. 

Takács Tamás képviselő: Szeptemberbe kell, mert októberbe megszervezik, ha lesz rá igény. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Lenne rá igény, én hallottam visszajelzéseket. 

Takács Tamás képviselő: Én novemberben a 6. és 7. pontját áttenném októberre, úgy ahogy Anikó 

mondta, a mikulást, meg a belső ellenőrzés tervet ki kellene egészíteni a helyi adókról szóló helyi rendelet 

felülvizsgálatával. 



 7 

Vincze Nikolett körjegyző: Most alkottunk újat. 

Takács Tamás képviselő: Tudom, és mi lesz, hogy ha nem lesz jó? 

Vincze Nikolett körjegyző: Akkor módosítani kell, de akkor már februárban módosítani kell, mert 

elmondtam, hogy nem fogadták el azt, hogy adhatunk kedvezményeket. Írtam a Belügyminisztériumnak, 

elment a levél, várjuk az állásfoglalást. 

Szentes Dezső polgármester: Egyéb napirendi pontokba bármit felvehetünk majd. 

Takács Tamás képviselő: Legyen a kezünkben a szervezés. 

Szmorad László alpolgármester: Nem baj, ha innen van koordinálva a dolog.  

Illés Péter külsős bizottsági tag: Mikor csináltuk a szüretit, mi mindig azért jöttünk a hivatalba, mert 

pénz kellett erre, innentől kezdve a hivatal ennyibe segíthet, nem is kell másba, mert magunknak kell 

menni ruháért, lovas kocsiért, stb. A lényeg az, igaza van Tominak, tudjon róla a hivatal, hogy lesz egy 

ilyen rendezvény. 

Takács Tamás képviselő: Én azt látom, az állam sok mindent átvesz. Önkormányzati feladatokra, helyi 

ügyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint eddig. Nem az állami feladatokat kell nekünk részesíteni 

előnyben, hanem a szüretit, a gyereknapot, a játszóteret, a kultúrt. 

Szentes Dezső polgármester: Kevés pénzt adnak ezekre. 

Szmorad László alpolgármester: Azért nem érdemes ebbe belemenni, mert nem tudjuk, hogy az állam 

majd mit hoz, mennyi lesz a forrás. 

Szentes Dezső polgármester: Jó ezek megvannak, beszéljünk a Start-munka programról, mert februárban 

talán elindulnak. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Azzal mi van, amit tavaly beszéltünk, hogy traktor, meg veteményes 

lesz. 

Szentes Dezső polgármester: Semmi, most döntik el, hogy egyáltalán mennyi pénzt adnak, és hány főre 

adnak. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az alábbiakkal kerül módosításra a munkaterv. Februárra felvesszük a Start-

munkáról szóló beszámolót, márciusba kerül át a falugondnoki, áprilisba megy az összes civil szervezet 

kiegészítve Tóth Andrással, plusz olyan napirendi pont, hogy játszótér átadás, gyermeknapi program 

megbeszélése, IKSZT beruházásról szóló tájékoztató, augusztusba beiskolázási támogatások 

megbeszélése, szeptemberben BURSA, illetve szüreti rendezvény megbeszélése, októberben lesz egy 

ülés, ahol a belső ellenőrzés, mikulás, idősek napja lesz napirenden, novemberre az iparűzési adó 

felülvizsgálata, decemberben a bérleti díjak rendelet, közterületi díjak, illetve a BURSA elbírálása. A 

szemétszállítást nem mondtam egyedül, illetve a polgármesteri beszámolót, arról még döntsetek. 

Szemétszállításnál miniszteri rendelet kell, hogy meghatározza a szemétszállítási díjakat, és ezért kell 

nekünk a mostani rendeletet is hatályon kívül helyezni. A szociális rendeletet is felül kell vizsgálni, 

elvittek egy csomó szociális hatáskört. A kiegészítésekkel elfogadjátok a munkatervet? 

Szentes Dezső polgármester: El. 

Gérczi-Zsoldos Miklós képviselő: El. 

Szmorad László alpolgármester: Én el. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (I.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét 

a kiegészítésekkel együtt elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-

testület munkájának előkészítésében érdekelteket a munkatervben foglaltakról 

tájékoztassa. (A munkaterv a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
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5. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Fényképezőgép beszerzése 

Szentes Dezső polgármester: Fényképes dokumentációt kell készíteni akár a Start-munkánál, akármilyen 

foglalkozás elvégzésénél, fényképpel kell dokumentálni a hivatalba elvégzett felújításokat. Mivel nem 

volt fényképezőgépünk, vettünk egyet, körjegyző nő vásárolt hozzá tokot, akkumlátort, memóriakártyát, 

így összesen 48.699 Ft-ot költöttünk el. 

Illés Péter külsős bizottsági tag: Jó, hogy ha van. 

Gérczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem volt gépünk és már mióta mondtuk, hogy veszünk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (I.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 

megrendelt digitális fényképezőgép és tartozékainak beszerzését, 48.699 Ft értékben 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

B) ÖNHIKI 

Szentes Dezső polgármester: Nyertünk az ÖNHIKI pályázaton 7.511.000 Ft-ot, ebből átutaltunk 

3.811.000 Ft-ot Karancsságra a közösen működtetett intézményre, Endrefalvára 2.100.000 Ft-ot elmaradt 

munkabérként. Így maradt körülbelül 1,2 millió forintunk. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatosan annyi változás 

történt, hogy a felhasználási határidő nem január 31., hanem június 30-ig hosszabbították meg. 

 

C) Pályázatok 

Szentes Dezső polgármester: A szobor pályázatot sajnos nem nyertük meg, a térfigyelő kamerás 

pályázatról pedig nincs információnk. 

 

D) Hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

Vincze Nikolett körjegyző: Hatályon kívül kell helyezni a hulladékdíjról szóló rendeletet, mert az 

önkormányzatnak megszűnt az ármegállapítási jogköre. A hulladékkezelési díjat központilag fogják 

meghatározni. A közszolgáltatási szerződésben lévő díjakat kellene szednünk, de mi attól eltértünk, 

ugyanis a közszolgáltatási szerződésben bruttó 932 Ft/hó/edény díj van, de a rendeletünkben bruttó 930 

Ft/hó, a 70 éven felüli egyedül élőknek pedig ebből adtunk 200 Ft kedvezményt. Amennyiben ezeket a 

testület a továbbiakban is adni kívánja, arról határozat szükséges. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (I.24.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott bruttó 932 Ft/hó 

összegű hulladékkezelési díjból 2013. január 1-től – az új hulladékkezelési díj 

megállapításáig - ingatlanonként bruttó 2 Ft/hó/edény összeget átvállal az 

ingatlantulajdonosoktól. Ezen felül a 70 éven felüli egyedül élő, nyugdíjas 

ingatlantulajdonosoktól további 200 Ft/hó/edény összeget átvállal saját költségvetése 

terhére. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatatás díjról szóló 

18/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

E) Közfoglalkoztatás 

Szentes Dezső polgármester: Jelenleg hatórás foglalkoztattunk 8 fő van, nyolcórás 5 fő. Ebből két fő 

szakmunkás. Egyebekben van még valami? 

Takács Tamás képviselő: Nekem van még, szeretném megköszönni a jegyzői újságot, tájékoztatót. 

Szerintem ezt falu újságnak is ki lehetett volna adni. 

 

6. Egyéni kérelmek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A polgármester a nyilvános ülést 18.35 órakor bezárta, szünetet rendelt el. Illés Péter László meghívott, 

külsős bizottsági tag az ülésről távozott. Az ülés zárt ülés keretén belül 18.50 órakor folytatódott.  

 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester        körjegyző 

 

 

          Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


