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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-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 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Takács Tamás képviselő (17.18 órától) 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó (17.00-17.32 óráig) 

Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök, meghívott (17.00-19.30 óráig) 

Tóth András meghívott (17.00-17.10 óráig) 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott (17.00-19.30 óráig) 
 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 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 az 

alábbiak szerint. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

3. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

6. Polgárőrség beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Horváth Tamás, Egyesületi elnök 

7. Tűzoltóság beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós Egyesületi elnök 

8. Szalmatercsért Baráti Egyesület beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Takács Tamás Egyesületi elnök 

9. A Tudás-Központ Egyesület beszámolója és tájékoztató az IKSZT beruházásról 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 

10. Gyereknap és játszótér átadási program megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

12. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 
 

1. A Tudás-Központ Egyesület beszámolója és tájékoztató az IKSZT beruházásról 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 
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2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciója 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

8. Polgárőrség beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Horváth Tamás, Egyesületi elnök 

9. Tűzoltóság beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós Egyesületi elnök 

10. Szalmatercsért Baráti Egyesület beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás 

elszámolása 

 Előterjesztő: Takács Tamás Egyesületi elnök 

11. Gyereknap és játszótér átadási program megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

12. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

13. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

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

elfogadták. 

Napirendek megtárgyalása 
 

1. A Tudás-Központ Egyesület beszámolója és tájékoztató az IKSZT beruházásról 

 Előterjesztő: Tóth András egyesületi elnök 

 

Tóth András meghívott: Az elmúlt időszakban nem sok minden történt az IKSZT-ben, vagyis burkolások 

történtek. Magát a beruházást június közepéig kellene befejezni, de mivel közbeszerzés alá esett, további 

fél évvel meghosszabbodik a beruházás. Egyetlenegy dolog hiányzik még, gépészet. Ezt más forrásból 

kell megoldani, mert ez a pályázatban nem volt benne. Ez azért fontos, mert nem fogunk kapni addig 

használatbavételi engedélyt az épületre, így az utolsó kifizetési kérelmet sem lehet beadni. Adtam már be 

ez miatt Leaderben is pályázatot, de még nincs eredménye. Itt csak kb. 4 millió forintot lehet elnyerni. Ha 

máshonnan nem tudunk forrást szerezni, akkor is meg kell oldani úgy a beruházást, hogy 

használatbavételi engedélyt kapjunk. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: És ennek mikor lesz eredménye? 

Tóth András meghívott: Ez még csak egy előzetes pályázat volt, ami alapján bekerült a helyi 

vidékfejlesztési stratégiába. 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: De ez a pályázat mire irányul? 

Tóth András meghívott: Azokra a részekre, amelyekre az IKSZT kialakítása nem biztosít forrást. 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: Mikor lesz ennek eredménye? 

Tóth András meghívott: Június tájékán.  

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: Mikor lesz kész, ha ez is meglesz? 

Tóth András meghívott: Ha a pályázat eredményes, akkor záros határidőn belül, hiszen a kivitelezőnek is 

benne áll a pénze. Három lehívás már megtörtént, de bement a januári is. Még az eszközbeszerzés van 

hátra, de az már nem sok. 
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Szentes Dezső polgármester: Az önkormányzat is próbál támogatást találni a hiányzó összegre. Ha nincs 

több kérdés, akkor köszönjük a részvételt és a beszámolót. 

 

Tóth András meghívott 17.10 órakor távozott az ülésről. 

 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Április 18-án az MVH részéről ellenőrzés volt a játszótér utolsó kifizetési 

kérelme miatt. Hiányosságokat nem találtak. Feladatunk még a kerékpártároló elhelyezése. A rúgós játék 

kapaszkodójából hiányzik csavar, ezt a kivitelező felé jeleztük. A temető járdaépítésének ügyében 

bejárást tartottunk, egyebek napirendi pont keretében majd szeretnék szólni róla. Elkezdődött a start 

munka, a vetőmagok megvásárlásra kerültek, a fóliasátor vasszerkezetének felállítása, a palántanevelés, 

illetve a bab- és a burgonyaültetés. A Hősök miséje volt vasárnap, melyre a hagyományokhoz híven 

koszorút és virágokat vettünk. Takács Tamás képviselő volt jelen. Kérem a tájékoztatóm tudomásul 

vételét. 
 

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

 

 

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: A módosításra az adósságkonszolidáció, a szennyvíz-agglomerációs 

társulás, a lakásfenntartási támogatások, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegeinek véglegesítése miatt van szükség. Van, ami csak átfutó pénzforgalom, 

tehát megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is. 

Szentes Dezső polgármester: Akkor elfogadásra javaslom a módosítást, ha nincs több kérdés. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, elfogadásra 

javaslom. 

 

Takács Tamás képviselő 17.18 órakor megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

 

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 

26/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési 

beszámolóját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti formában elfogadta. 

(A Körjegyzőség 2012. évi beszámolója a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

5. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciója 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: Törvényi változás miatt a koncepciót április 30-ig el kell fogadni. Nem sokat 

tudunk, de az idei számokkal tervezve csinált a pénzügyes egy koncepció tervezetet. A Magyar 

Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által megküldött levél tartalmát 

ismertetem a következőkben. „A helyi önkormányzatoktól több megkeresés is érkezett a 2014. évi 

költségvetési koncepció és a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló 

tájékoztatás képviselő-testület elé terjesztésének határidejével kapcsolatban. Az NGM az alábbi 

tájékoztatást küldte a kérdésekkel kapcsolatban. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” (a 

továbbiakban: Áht.) 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési 

koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi 

években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy 

a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb 

és kellő időben előkészített legyen. Szükségesnek tartjuk, hogy minden önkormányzat megfelelően 

előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési 

koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai 

döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, 

tevékenységekre bontatni az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az önkormányzatoknál 

időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja, hogy a stratégiai döntések már a költségvetési 

évet megelőző és első felében megszülessenek. Az Áht. 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 

gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell 

írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. A koncepció előterjesztése az előbbiekben leírt indokok 

alapján jóval korábbi időpontra került, így az egyidejűség már ne alkalmazható, nem lehetséges a 

háromnegyed éves helyzetről, azaz a szeptember 30-ig folytatott gazdálkodásról tárgyév április 30-ig 

tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület részére. A két jogszabályhely közötti ellentmondás feloldása és 

a gyakorlati alkalmazhatóság érdekében, az Áht. jelenleg előkészítés alatt lévő módosítási javaslatában 

szerepel a költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatás korábbi években megszokott 

november 30-i határidejének visszaállítása.” A 2014. évi költségvetési koncepciót a tavalyi alapján 

készítettük el. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 

határozat melléklete szerinti formában elfogadta. 

(A 2014. évi koncepció a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: Az 1. számú mellékletben még javítottam a százalékokat az 

előterjesztésben elírásra kerültek. 

Szentes Dezső polgármester: Az Önhiki átcsúszott erre az évre. 

Vincze Nikolett jegyző: Le kellett jelenteni, hogy az önkormányzat tervezett-e forráshiányt, ha igen, 

mennyit, valamint újabb adatszolgáltatás van minden hónap 30-ig, hogy módosítottuk-e a költségvetést, 

használtunk-e fel pénzmaradványt, adtunk-e el vagyont, vagy realizálódtak-e bevételek. 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: A közösségi célok alszámlán december 31-én 1.370.264 Ft volt. 

Kamatmentes kölcsön kintlévőség pedig még van 281.660 Ft. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Elfogadásra javaslom a zárszámadást. 

Szentes Dezsőné képviselő: Én is elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

   Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Ahogy már említettük, törvényi változás miatt a koncepciót április 30-ig el 

kell fogadni. Itt is az idei számokkal tervezve csinált a pénzügyes egy koncepció tervezetet. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi szinten tartva kell a 

rendelettervezetbe beépíteni. 
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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: 310 e Ft 

oÁtmeneti segély: 50 e Ft 

oMikulás csomagok osztása: 100 e Ft 

oIdősek támogatása: 160 e Ft 

oKamatmentes kölcsön: 0 e Ft 

- Civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzat támogatása: 275 e Ft 

oÖnkéntes Tűzoltó Egyesület: 75 e Ft 

oPolgárőrség: 75 e Ft 

oSzalmatercsért Baráti Egyesület: 75 e Ft 

oRoma Nemzetiségi Önkormányzat 50 e Ft 

- Tagdíjak: 92 e Ft 

oMénes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesülete: 20 e Ft 

o36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület: 25 e Ft 

oTÖOSZ tagdíj: 10 e Ft 

oIpoly-Eurorégió Régió: 10 e Ft 

oFaluszövetség: 5 e Ft 

oNógrádi Hulladék-rekultivációs Társulás: 17 e Ft 

oKelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás: 5 e Ft 

- Rendezvények megtartása: 175 e Ft 

oGyereknap 25 e Ft, 

oEmléktorna 100 e Ft 

oBetlehemes találkozó: 30 e Ft 

oÖregfiúk labdarúgó torna: 20 e Ft 

oFalunap: 0 e Ft 

- Beiskolázási támogatás középiskolások részére: 200 e Ft  

- BURSA ösztöndíjpályázat: 150 e Ft 

- Temetési segély: 100 e Ft 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 17.32 órakor távozott az ülésről. 

 

8. Polgárőrség beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Horváth Tamás, Egyesületi elnök 

 

Szentes Dezső polgármester: A beszámolót megkaptuk. Annyi kiegészítenivalóm van, hogy a kamerás 

pályázat ügyében a megfellebbezett elutasító döntésre nem érkezett válasz. Úgy érzem, egy kicsit 

visszaesett a polgárőrség szolgálatainak száma. 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: Igen, mivel hidegek is voltak, így a lopás is kevesebb 

volt, melegedőnk pedig nincs. A rendőrségre bejelentett szolgálatok száma összesen 832 óra volt. 

Egyeztetés alatt van a rendőrséggel a közös járőrszolgálatok szervezése is. Szeretném kiegészíteni a 

beszámolót annyival, hogy az önkormányzat először 50.000 Ft-ot, majd 25.000 Ft-ot utalt még nekünk. 

Ezeket az alábbiakra költöttük: 7.027 Ft-ot biztosításra, 1.500 Ft éves tagdíjra, 3.100 Ft-ot polgárőr 

mágneses táblára, 1.540 Ft-ot papír, írószerre, 530 Ft-ot postaköltségre, 36.320 Ft-ot a hiányzó 

bankszámlakivonatok pótlására, 25.000 Ft-ot a könyvelői díjra. Ez összesen 75.017 Ft. A bankszámla-

kezelési költséget a tagdíjakból fizettük, így 4.330 Ft van a számlánkon, valamint 28.600 Ft a pénztárban. 

21.800 Ft hiány van a tagdíjakból ez évben. Várjuk az önkormányzat idei támogatását. 
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Szentes Dezső polgármester: Fel kell hívni az emberek figyelmét a tagdíjfizetési kötelezettségre. Nekem 

egy kérésem van az egyesülethez, hogy ha a pusztán beindul a start munka, mármint a fóliasátorban az 

ültetés, akkor jó lenne, ha a polgárőrség arra is tudna szolgálatokat szervezni. 

Szentes Dezsőné képviselő: A hiányzó bankszámlakivonatok? 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: A járőrözés rendben. A hiányzó 

bankszámlakivonatokat pedig sehol sem találtuk, amikor átvettük az egyesületet, pedig ezek kellettek 

ahhoz, hogy lekönyvelhesse a könyvelő az évet. Sajnos ezeket nem kaptuk meg ingyen. 

Takács Tamás képviselő: Köszönöm a beszámolót. Annyi kiegészítenivalóm van, hogy lesznek 

felújítások, beruházások, amelyeknek az őrzését a polgárőrség is vállalhatna támogatás fejében. Máshol is 

így csinálják és mindkét fél jól jár így. Fel kell venni a kapcsolatot a beruházóval. 

Szentes Dezső polgármester: Az erdőbirtokosság is támogathatná a polgárőrséget. 

Takács Tamás képviselő: Az lenne a jó, hogy ha lennének térfigyelő kamerák. A polgárőrségre 

számítunk majd az önkormányzati rendezvények biztosításában is. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercs Község Polgárőrség 2012. évi tevékenységről szóló 

beszámolóját. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Tűzoltóság beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás elszámolása 

 Előterjesztő: Gréczi-Zsoldos Miklós Egyesületi elnök 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós Egyesületi elnök: Az előző éveknek megfelelően működött az egyesület. Egy 

esetben a háztető égett le, akkor vonultunk ki. Nem a faluból jött a hívás, hanem a katasztrófavédelemtől. 

A versenyen az ificsapat nagyon jól szerepelt, mind a két kategóriában indultak, az ifi és a felnőtt 

kategóriában is. Mindent megnyertek. Nyolc szerelést hajtottak végre, jól el is fáradtak. Megnyerték a 

tűzcsapszerelést és a kismotorfecskendő szerelést is. 250.000 Ft-ot nyertünk pályázaton. Tömlőket, 

gumicsizmákat és esőkabátokat vettünk. A tűzoltószertár be van biztosítva egy nagy vaspánttal. 

Köszönjük az önkormányzat támogatását. 

Szentes Dezsőné képviselő: Milyen a felszerelések állapota? 

Gréczi-Zsoldos Miklós Egyesületi elnök: Három szivattyú van, egy az önkormányzat tulajdona. Egyet fel 

kellene újítani, de azt nem tudjuk, hogy mennyibe kerülne. Hetente kell szinte adatszolgáltatást teljesíteni 

az eszközökről, felszerelésekről. Tudnunk kell, hogy ha a katasztrófavédelemnek szüksége van rá, akkor 

elvihetik, oda kell adnunk. Május 11-én lesz újra verseny, tegnap kaptam az értesítést az elnök úrtól. 

Sajnos a felnőtt csapat hiányos. Többen külföldön dolgoznak, de majd az ificsapat indulni fog. Ezúton 

szeretném elkérni a falubuszt is a versenyre. Az idén még nem jelent meg nekünk pályázat, de tervezzük 

majd a beadását. A támogatást az alábbiakra fordítottuk: 5.949 Ft-ot benzinre, 1.490 Ft-ot olajra, pizzára 

14.150 Ft-ot, italra 2.968 Ft-ot, ellenőrzési naplót vettünk 850 Ft-ért, italra 7.295 Ft-ot, a számlavezetés 

7.000 Ft-ba került, az útelszámolás 10.000 Ft-ba. Itt vannak a számlák is, lefénymásoltam, meg lehet 

nézni tételesen. 
 

 

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 

30/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesületének 2012. évi tevékenységről 

szóló szóbeli beszámolóját. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

10. Szalmatercsért Baráti Egyesület beszámolója, az önkormányzattól kapott támogatás 

elszámolása 

 Előterjesztő: Takács Tamás Egyesületi elnök 

 

Takács Tamás Egyesületi elnök: 75.000 Ft-ot kaptunk az önkormányzattól, melyből 25.000 Ft-ot a 

könyvelői díjra fordítottunk, melyet át is utaltunk. Az 50.000 Ft-ot labdafogóra fogjuk költeni, de mivel 

még nem volt kész a játszótér, ezért azt nem csináltattuk meg. Ezt és kisebb eszközök vásárlását 

tervezzük a megmaradt 50.000 Ft-ból. A turisztikai pályázatot, mint tudjátok, megnyertük, de vissza 

kellett adnunk, mert nem tudjuk ennyiből megvalósítani. 2014-ben fog megjelenni újabb ilyen pályázat. A 

tervek megvannak, próbálunk majd élni a lehetőséggel, de lehet, hogy a tetőtér-beépítést el kell hagyni.  

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Szalmatercsért Baráti Egyesület 2012. évi tevékenységről szóló 

beszámolóját. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

11. Gyereknap és játszótér átadási program megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Erről már beszéltünk, kérdés, hogy legyen-e és milyen volumenű? Május 

26. vasárnap gyereknap. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szombat délután lehetne? Május 25-én, mondjuk ebéd után 3-tól 7-ig. 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott: Lehetne tábortűz, arcfestés. Én vállalom a 

megszervezését a Szalmatercsért Baráti egyesület nevében. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2013. május 25-én gyereknapi rendezvényt szervez. A képviselő-testület a 

rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatokra a Szalmatercsért Baráti 

Egyesületet bízza meg. 
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Határidő: 2013.05.25. 

Felelős: Szalmatercsért Baráti Egyesület 

 

 

12. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) BM pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Kamerarendszerek kiépítésére lehet megint pályázni. 

 

A polgármester ismerteti az ajánlatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a közbiztonság 

növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására benyújtani kívánt projektet és úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be kamerás térfigyelő rendszer kiépítése érdekében. 

A beruházás összköltsége 6.978.396 Ft, melyhez a BM rendelet 1. § (4) bekezdés b) 

pontja alapján az önkormányzat 697.841 Ft önerőt vállal. 

A képviselő-testület - pozitív elbírálás esetén - a támogatást és az önerőt a 2013. évi 

költségvetésébe beépíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 

 

Határidő: 2013. május 2. 

Felelős: polgármester 

 

B) RNÖ megállapodás 

Vincze Nikolett jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a települési önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodást felülvizsgáltuk, a kiküldött előterjesztésnek megfelelően javasoljuk az 

elfogadását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalmatercs 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával létrejövő együttműködési megállapodásról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy az együttműködési megállapodást elfogadja, 

továbbá felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület a 47/2012. (VI.14.) számú határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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C) Cafetéria Szabályzat 

Szentes Dezső polgármester: Elkészült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria 

Szabályzata. 

Vincze Nikolett jegyző: Minden évben változnak a cafetérai keretén belül adható juttatások köre, ezért az 

idei évben is döntenie kell a képviselő-testületnek. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2013. (IV.25.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatát az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

D) Polgármester cafetériája 

Vincze Nikolett jegyző: Az egyebek napirendi pont következő megtárgyalásra kerülő alpontja a 

polgármester és a hivatalsegéd cafetériája. Javaslom az előző évekhez hasonlóan a juttatás megállapítását. 

 

Szentes Dezső polgármester és Szentes Dezsőné képviselő jelzi érintettségét. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül (két fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

polgármester cafetériájának kérdésében Szentes Dezső polgármestert és Szentes 

Dezsőné képviselőt, közeli hozzátartozót, mint érintetteket a döntéshozatalból nem 

zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 

polgármester 2013. évi cafetéria-juttatását 200.000,- forint összegben határozza meg, 

mely tartalmazza a juttatás járulékait is. A polgármester cafetéria-juttatására az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó cafetéria-szabályzat 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
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F) Közös Hivatali megállapodás módosítása 

Vincze Nikolett jegyző: A Szalmatercsen felmerült dolgozói cserék teszik szükségessé, hogy egy 

státusszal bővítsük a létszámot, így ha nincs szükség annak betöltésére, lesz egy üres státuszunk, és 

mindig az az önkormányzat fogja a dolgozó bérét fizetni, akinek hivatalában a dolgozó ellátja a feladatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013. (IV.25.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és úgy 

határozott, hogy a megállapodás 11.1. pontját módosítja az alábbiak szerint: 

 

„11.1. A Hivatal köztisztviselő létszáma: 10 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 

ebből: 

Székhely és állandó kirendeltségek: 1 fő jegyző, 

     1 fő igazgatási- és pénzügyi előadó 

Székhely:    1 fő pénzügyi előadó 

     1 fő gazdálkodási előadó 

     1 fő adóügyi- és igazgatási előadó 

     1 fő igazgatási előadó 

Szalmatercsi állandó kirendeltség: 1 fő pénzügyi előadó 

     1 fő igazgatási előadó 

Szécsényfelfalui állandó kirendeltség: 1 fő pénzügyi előadó 

      1 fő igazgatási előadó” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

F) Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Szentes Dezső polgármester: A Társulási Tanács módosította a Társulási Megállapodását és felkérte a 

tagönkormányzatokat, hogy a módosításhoz szükséges képviselő-testületi határozatokat április 30-ig 

hozzák meg. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet–Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet 

szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester  

 

2. A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a társulási cél 
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megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: 

a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben 

gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása-ideértve a 

háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

elszállítását,  

b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és 

elszállítása, 

c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi 

helyen átvett hulladék elszállítása, 

d) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, 

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, 

ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is, 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő  közszolgáltató 

kiválasztásának/kijelölésének joga, 

h) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő   

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára. 

 

A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. január 1-ig 

fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az 

átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.  

 

Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja 

Felelős: Szentes Dezső polgármester  

 

G) Körzeti ügyintézői társulás 

 

Vincze Nikolett jegyző: A megállapodás 12-13. pontja szerint: 12. A társulás megszűnik: a) ha a társulás 

valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, b) bíróság jogerős döntése alapján. 13. A 

társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.” 2013. január 1-én már nem 

dolgozott senki ebben a munkakörben, január 10.-én volt az utolsó fizetés. Piliny község összes tartozása 

ebben a tekintetben 3.568.826 forint. Valószínűleg csak bírósági úton tudja a testület behajtani ezt a 

tartozást, amivel Endrefalvának tartozik, hiszen Endrefalva a körzeti ügyintéző rá eső bérhányadát mindig 

megelőlegezte. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2013. (IV.25.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a műszaki 

ügyintézői, hatósági feladatok együttesen alkalmazott személy (a továbbiakban: 

körzeti ügyintéző) útján történő ellátására létrejött társulás megszüntetéséről szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy a társulást 2013.04.30. nappal, jogutód nélkül, 

közös megegyezéssel a társulási megállapodás 12. a) pontja szerint megszünteti. 

A Képviselő-testület a határozat mellékleteként csatolt elszámolást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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H) Egyéb felvetések 

Szentes Dezső polgármester: A Rákóczi úton kérnék segítséget a kátyúzásban. Valamit oda ki kell 

találnunk. Tervek között szerepel a mezőgazdasági vállalkozók, erdészet, erdőbirtokosság, fakitermelők 

összehívása, hogy a sárrázó kialakításához közösen járuljunk hozzá. Jó lenne, ha ti képviselők is el 

tudnátok jönni. 

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a közösségi célok alszámláról támogassuk az Egyesületünk 

közösségi céljait. Mindenki gondolja át, hogy mit kezdenénk ezzel a pénzzel, mert csak gyűjtögetjük, és 

nem kezdünk vele semmit. Vannak olyan dolgok, amelyeket már meg lehetett volna csinálni ebből a 

pénzből. 

 

I) Társulási megállapodás felülvizsgálata 

Szentes Dezső polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetést követően a 2013. 

április 24-i társulási ülésen elfogadták a Salgótarjáni Kistérség  Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálatáról szóló határozatot, illetve annak mellékleteként a „Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása” - 2013. június 30. napjával hatályba lépő - Társulási 

Megállapodását. A tagönkormányzatok képviselő-testületeinek legkésőbb 2013. május 31-ig  minősített 

többséggel meghozott döntésükkel kell jóváhagyniuk a Tanács határozatát. Kérem a határozat 

elfogadását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013. (IV.25.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása - a Társulási Tanács 14/2013.(IV.24.) TTh. számú 

határozatával elfogadott - társulási megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja, 

valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

 

13. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott és Rusznyák János RNÖ elnök 19.30 órakor távozott az 

ülésről. További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 19.30 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 


