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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 17.00 órakor, 

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

egybekötött 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 jegyző 

Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök, meghívott (17.00-17.25 óráig) 

Antóni Attila falugondnok, meghívott (17.00-17.25 óráig) 
 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

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

Javasolja „a talajterhelési díjrendelet felülvizsgálata” és az „egyéni kérelmek elbírálása” napirendek 

felvételét. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 

4. Vagyonrendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Iparűzési adórendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 

4. Vagyonrendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Iparűzési adórendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 
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A képviselő-testület a napirend módosítását és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadták. 

Napirendek megtárgyalása 
 

1. Közmeghallgatás 

 

Szentes Dezső polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatáson érdeklődő nem jelent meg, így 

javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a 2. napirendi pontra. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Voltunk Karancsságon a jegyzőnővel a közös óvoda ügyében, a 

polgármester úr és a jegyző úr azt mondta, hogy továbbra is fogadni fogják a szalmatercsi gyerekeket az 

intézménybe, és hozzá sem kell járulnunk. Csak azért kívánják a társulást megszüntetni, hogy ne kelljen 

közös testületi üléseket tartani. Az állatorvosi szerződést felmondtuk, így az március 31-ével megszűnik. 

A doktor úr írt egy levelet, melyben leírta, hogy milyen ellátásokat végzett a településen. Felolvasom a 

levelet: „A Vet-Market Bt. és a Szalmatercs Önkormányzata közötti állategészségügyi ellátásról szóló 

szerződés keretében végzett állatorvosi ellátás során az önkormányzat, ill. a lakosság az alábbi 

kedvezményekben részesül: 

- Az évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltás díjából ebenként 500 Ft kedvezményben 

részesülnek a tulajdonosok. 

- A község területén befogott kóbor ebek elaltatása díjmentes. 

- Körnapokon – szerdánként – kiszállási díjat nem kell fizetni a lakosoknak. 

- Beteg állatok gyógykezelése csökkentett költséggel történik. 

- Fizetési nehézségek esetén hitelre, későbbi fizetéssel, levonással is ellátom a községben lakók 

állatait.” 

Szerette volna, ha a szerződés továbbra is érvényben lenne, de a testület már meghozta a döntést. 

Szmorad László alpolgármester: Ezek szinte ellenőrizhetetlen dolgok. Kutya elaltatása mennyi lehetett? 

3-4? 360.000 Ft-ot fizettünk érte évente. A chipeltetésnél is elkérte a legmagasabb összeget. 

Szentes Dezső polgármester: A következő választáskor két választási körzet lesz, voltunk egy 

tájékoztatón Balla Mihály képviselő úrnál. Több dologról is szó volt. Az önkormányzatok támogatásáról 

is szó volt, felül fogják vizsgálni az ezekkel kapcsolatos dolgokat. Elmondtuk a startmunkával 

kapcsolatos dolgokat is. Azt mondta, hogy minden önkormányzatnál elvárható lenne, hogy az iparűzési 

adó mértékét emelje, hogy ezzel is megtegyen mindent a saját bevételek növelése érdekében. 

Bemutatkozott a szécsényi járás új képviselője, dr. Horváth Zoltán. Azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 

szeretne a képviselő-testületnek is bemutatkozni, úgyhogy majd meg fogjuk hívni az ülésre. A Start 

munka beindult, az idő nem nekünk dolgozik, kaptunk előleget a fóliasátorra. Elindul a legnagyobb, 22 

fős csoport április 1-től. Sokan bántanak a faluban ez miatt. Akit behívunk dolgozni, annak az a baj, akit 

nem hívunk be, annak az a baj. Én kikértem a képviselő-testület véleményét, de a munkáltató én vagyok, 

és én úgy döntöttem, hogy minden FHT-s ki lesz közvetítve. 

Rusznyák János RNÖ elnök: Aki feketén dolgozik, az ne vegye fel a segélyt, miért veszi fel? A 

vállalkozók sem veszik fel a munkásokat rendesen. 

Szentes Dezső polgármester: Ha valaki együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, meg lehet 

szüntetni az ellátást. 

Szmorad László alpolgármester: A büntetéseknek köszönhetően meg fog szűnni előbb-utóbb a 

feketemunka, mert nem éri meg kockáztatni. 

Takács Tamás képviselő: Minden védőeszközt adnak? 

Szentes Dezső polgármester: A védőeszközöket a pályázatban el lehet számolni. 

Takács Tamás képviselő: Kövekre és gépekre is kellene pénz. A földutakat csináltatná meg a 

vadásztársaság és a földhasználók. 

Szentes Dezső polgármester: Sajnos a gépeket lehúzták, pedig akkor lett volna értelme. 
 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről tudomásul vette. 
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3. Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Antóni Attila falugondnok 
 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos előterjesztés kiment, megkérdezem a falugondnokot, hogy van-e 

kiegészítenivalója. 

Antóni Attila falugondnok: Nincs. 

Szentes Dezső polgármester: A képviselő-testületé a szó. Szerintem mindent leírtál benne, a munkáddal 

meg vagyok elégedve. A beszámoló átgondolt, lényegre törő, csak így tovább. 

Szmorad László alpolgármester: Én is meg vagyok elégedve, elfogadásra javaslom. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én is. 

Takács Tamás képviselő: Csatlakozom az előttem szólókhoz. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Úgy szintén. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (III.28.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Antón Attila falugondnok és Rusznyák János RNÖ elnök 17.25 órakor távozott az ülésről. 

 

Vincze Nikolett jegyző: A falugondnok számára kötelező a munkaruha-juttatás. Tavaly ez 20.000 Ft volt. 

Maradjon a tavalyi összeg, vagy kíván ezen változtatni a testület? 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (III.28.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

falugondnok részére az évi bruttó 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű 

munkaruha-juttatás számla ellenében egy összegben kifizethető. A munkaruha-

juttatás kizárólag munkaruhára fordítható. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

4. Vagyonrendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző ismerteti a kiküldött anyagot és javaslatra, véleményezésre kéri a testületet. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy a temetőket tegyük át az 1. mellékletből a 2. mellékletbe, a 

sportpályát pedig a 2-ből a 3-as mellékletbe. 

Szmorad László alpolgármester: Lehet módosítani később? 

Vincze Nikolett jegyző: Rendeletmódosítással igen. Most szükséges megalkotni, mivel eddig nem volt 

vagyonrendelete az önkormányzatnak. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Iparűzési adórendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kértünk több állásfoglalást is ezzel kapcsolatban, átadom a szót a 

jegyzőnőnek. 

Vincze Nikolett jegyző: A képviselő-testület által alkotott 17/2012. (XI.30.) számú rendeletében a helyi 

iparűzési adóban kedvezményeket nyújtott, amelyre a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással élt. 2013. április 15-ig kapott a képviselő-testület 

határidőt a törvénytelenség megszüntetésére, azaz a rendelet módosítására. Megkerestük a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal vezetőjét, és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, hogy a kedvezményeket a 

munkahelyteremtés növelése érdekében építettük a rendeletbe, de nem jártunk egyik fórumon sem 

sikerrel. Tehát a törvénybeütköző részét a rendeletünknek hatályon kívül kell helyeznünk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Az iparűzési helyben marad, nem? 

Vincze Nikolett jegyző: Igen. 

Szentes Dezső polgármester: Sajnálom, de akkor helyezzük hatályon kívül a kedvezményeket. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a kiküldött közbeszerzési terv elfogadását, melyet minden évben 

el kell fogadni. Van valakinek véleménye, észrevétele? 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: De ez is módosítható, nem? 

Vincze Nikolett jegyző: Igen. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (III.28.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja a 2013. évi közbeszerzési tervét és ennek megfelelően a 

22/2012. (IV.26.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 1. számú 

mellékletét módosítja. 
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Továbbá módosítja a Közbeszerzési Szabályzat 4. számú mellékletét a 2013. évre 

irányadó közbeszerzési értékhatárokról. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

7. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Többen vannak olyanok, akiknek be van kötve a szennyvíz, de a vízmű 

kiküldte, hogy nincsenek bekötve, ami talajterhelési díjfizetési kötelezettséget von maga után. Javaslom a 

talajterhelési díjból kedvezmény megállapítását, de csak olyan mértékig, hogy ösztönözzük a rákötésekre 

az ingatlantulajdonosokat. 

Vincze Nikolett jegyző: A rendeletből hiányzik az átalány meghatározása is, amelyet szintén meg kellene 

határozni. 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy az elmúlt évre vonatkozóan minél nagyobb kedvezményt 

adjunk, hogy legyen idő még rákötni a szennyvízhálózatra. Határozzuk meg a kedvezményezetti kört, 

mint a tűzifarendeletnél és adjunk 40 % kedvezményt. 

Szmorad László alpolgármester: Sok embert érinthet? Azok mennyien lehetnek, akik sem az ivóvízre, 

sem a szennyvízre nincsenek rákötve? 

Vincze Nikolett jegyző: Már megkértük a listát, de még nem kaptuk meg. 

Szentes Dezső polgármester: Az átalány legyen 1 m3/hó/fő. 

Szmorad László alpolgármester: Lehet 2 m3/hó/fő is. 

Szentes Dezső polgármester: Gondoljunk arra, ezek milyen családok, nem fogják tudni kifizetni. Legyen 

az 1 m3/hó/fő. 

Vincze Nikolett jegyző: A jogszabályváltozások és a hiányosságok miatt javaslom új rendelet elfogadását 

és a régi rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (III.28.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megküldi 

véleményezésre a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőségnek. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Újra meg kell határoznunk az élelmiszercsomag osztáshoz a rászorultsági 

kritériumokat. Javaslom az eddigiekhez hasonlóan meghatározni. 

 

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 

22/2013. (III.28.) 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, 

- 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 

 

Takács Tamás képviselő: Nyertek a települések a hulladék-rekultivációban. Mi is benne vagyunk? 

Szentes Dezső polgármester: Igen. 

Szmorad László alpolgármester: Hogy áll a Kultúr? 

Szentes Dezső polgármester: Csinálják. 

Szmorad László alpolgármester: Nem csinálják. Átadva mikor lesz? 

Szentes Dezső polgármester: Fordultam kérelemmel az országgyűlési képviselőhöz, de még nincs válasz. 

Takács Tamás képviselő: Én falugyűlésen is elmondtam, hogy ebből nem lehet megcsinálni. Küldjünk 

Tóth Andrásnak egy levelet, amelyben megkérjük, hogy számoljon be, hol tart a beruházás, valamint 

küldje meg a kivitelezési szerződést. Hogy adta át az önkormányzat az intézményt? Ezt is tudnunk 

kellene. 
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9. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 19.15 órakor bezárta és zárt 

ülést rendelt el. 

 

K.m.f. 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


