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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án, csütörtökön 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes ülésről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 

Szentes Dezsőné képviselő 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott (17.00-18.20 óráig) 

Papp Krisztina családgondozó (17.00-17.10 óráig) 

Matus Annamária családgondozó (17.00-17.10 óráig) 
 

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

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

Miklós és Szmorad László képviselőket, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend módosítását az 

alábbiak szerint. 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. A katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására létrehozni kívánt társulás társulási 

megállapodásának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú 

módosításának elfogadása és a szükséges döntések meghozatala 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Előterjesztés a talajterhelési rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

2. Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
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5. A katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására létrehozni kívánt társulás társulási 

megállapodásának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú 

módosításának elfogadása és a szükséges döntések meghozatala 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Előterjesztés a talajterhelési rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. 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. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója 

 Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

 

Szentes Dezső polgármester: Precíznek és tartalmasnak találom a beszámolót, melyet elfogadásra 

javasolok, ha nincs kérdés, vélemény. 

Szmorad László alpolgármester: Én is átfogónak találom a leírtakat, elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Papp Krisztina és Matus Annamária családgondozók 17.10 órakor távoztak az ülésről. 

 

 

2. Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester kéri a testület véleményét a beszámolóval kapcsolatban, melyet ő 

elfogadásra javasol. 

 

Szentes Dezsőné képviselő elmondja, hogy lelkiismeretesen látta el a védőnő a feladatokat, nagyon meg 

van elégedve. 

 

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 

47/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: 2013.05.13-án a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesületénél tisztújítás volt, 

elnöke továbbra is Molnár Katalin Kazár Község polgármestere lett. 2013.05.14-én 90 m² kátyúzásra 

került a Rákóczi úton melynek költsége 377.190,-Ft volt. 2013.04.26-án közös képviselő-testületei ülés 

volt Karancsságon. Az óvodával feladat-ellátási szerződést kötöttünk. 2013.05.22-én a községhez tartozó 

földutakkal kapcsolatban megbeszélés volt, melyen egyedül a szécsényi Erdészet képviseltette magát. 

2013.05.25-re tűztük ki a gyermeknap megrendezését, sajnos a rossz idő miatt az elmaradt, és el kell 

napolni. 2013.05.31-én gyermeknap került megrendezésre a karancssági Általános Iskolában, melyhez 

20.000,-Ft-al járultunk hozzá. 2013.06.04-én Becsó Zsolt elnök úrnál tettem látogatást a kultúrház 

felújításával kapcsolatban, sajnos segíteni nem tud. Megnyílik a Vidékfejlesztési Program IV. tengelye, 

ahol térfigyelő rendszerre és riasztó rendszerre is lehet pályázni. Egyebekben erről még szó lesz. Kérem a 

tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

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

 

 

4. Átfogó értékelés Szalmatercs Község Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az anyagot megkapta mindenki, kérdés, hozzászólás? Ha nincs, elfogadásra 

javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint elkészített átfogó 

értékelést Szalmatercs Község Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről és azt elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az értékelést megküldje a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és gyámhivatalának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 
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5. A katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátására létrehozni kívánt társulás társulási 

megállapodásának elfogadása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Új megállapodás megkötésére kell, hogy sor kerüljön. A tervezetet 

kiküldtük. 50 Ft/fő/év a hozzájárulás mértéke. Van valakinek kérdése, véleménye? 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013. (VI.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott katasztrófavédelmi, polgárvédelmi 

feladatainak célszerűbb, hatékonyabb ellátása érdekében részt vesz a Szécsényi Járás 

Polgári Védelmi Társulásában (3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.). 

A képviselő-testület a katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

Társulási megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

A képviselő-testület vállalja a társulás működtetéséhez szükséges hozzájárulás 

megfizetését, melynek mértéke 50 Ft/lakos/év. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

6. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú 

módosításának elfogadása és a szükséges döntések meghozatala 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Kiküldtük a Társulási Tanácsülés emlékeztetőjét és a határozati javaslatot 

is, melynek alapján elfogadásra javaslom a kért határozatokat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013. (VI.13.) számú határozata 
 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja a 

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-11 

számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 

fejlesztése” című pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát. 
 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
 

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte, 

annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között – 

a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig. 
   

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
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3. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához 

felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 

   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
 

4. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott 

projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 

   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
 

5. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, 

„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” 

című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez 

kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 

0,1 %-át (787.034 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő időben költségvetésében biztosítja. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
 

6. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a KEOP-

1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási 

rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve az ehhez kapcsolódó Társulási Tanács 

ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett beruházási önerő költségvetési 

rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
 

7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az önkormányzat 

nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1). bek. a.) és b.) pontjában 

foglalt kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint 

jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának 4. módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig a határozatot küldje 

meg a Munkaszervezet számára. 

 

  Határidő: 2013. június 17. 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 
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7. Előterjesztés a talajterhelési rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A talajterhelési rendelet-tervezetet megküldtük a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számára véleményezésre. A vélemény 

megérkezett, a rendeletet környezetvédelmi szempontból elfogadja és elfogadásra javasolja, továbbá a 3. 

§ átfogalmazására tettek javaslatot. 

Vincze Nikolett jegyző: Így fogalmaztam át: „Amennyiben a kibocsátó a Ktdt. 21/A § (1) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat a 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján mulasztási bírságot szabhat ki.” Az új rendeletet a Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályára is be kell küldeni, mert célellenőrzés keretében vizsgálják az 

önkormányzatok talajterhelési rendeleteit. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Elővásárlási jog 

Szentes Dezső polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy egy ügyvédi iroda megkereste az 

önkormányzatot, hogy a Szalmatercs belterületén lévő 437/4 hrsz-ú ingatlan (kastély) vonatkozásában 

elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot. Az ingatlan műemlék és vételára 17.000.000,-Ft. 

Amennyiben az önkormányzat az elővásárlási jogával él a vételárat utalni kell. Az önkormányzat anyagi 

helyzetére való tekintettel a lehetőséggel nem tud élni. 

 

További kérdés-hozzászólás nem volt. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szalmatercs belterületén lévő 437/4 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogával nem él. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jog lemondásáról 

az érintettet tájékoztassa. 

 

  Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

B) Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a kiküldött határozati javaslat elfogadását. 

 

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 

53/2013. (VI.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási 

Megállapodásának 6. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. 

június 17-ig a képviselő-testületi határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára. 
 

Határidő: 2013. június 17. 

  Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

C) Együttműködési megállapodások 

Szentes Dezső polgármester: A polgárőrség kamerarendszerre nyújt be leader pályázatot. Javaslom, hogy 

önkormányzatunk támogassa a Polgárőrség pályázatát a Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesületével és 

a Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesületével együtt. A pályázat címe Biztonsági 

kamerarendszer kiépítése Szalmatercsen, melynek keretén belül térfigyelő kamerát és riasztó rendszert 

tudnának a kultúrház épületében megvalósítani. Kérek felhatalmazást az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013. (VI.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely, LEADER 

Együttműködés ösztönzése a térségen belül (4. célkitűzés a Helyi civil szervezetek 

fejlesztése együttműködés keretében marketingtevékenységgel vagy képzéssel) 

intézkedésre a Szalmatercs Község Polgárőrség „Biztonságos kamerarendszer kiépítése 

Szalmatercsen” című pályázatát a biztonságos település megteremtése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy Szalmatercsi vigasságok – közösségi rendezvény 

megszervezése céljából nyújtsunk be pályázatot a LEADER kiírásra. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013. (VI.13.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Programok, rendezvények támogatása az akciócsoport településeinek népszerűsítése 

érdekében megnevezésű intézkedésre Szalmatercsi vigasságok – közösségi rendezvény 

címen pályázatot nyújt be a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesülethez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy támogassuk a Nógrádi falvak Tudás-központ Egyesület 

„Gépészet megvalósítása a szalmatercsi kultúrházban” című pályázatát. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely, LEADER 

Együttműködés ösztönzése a térségen belül (4. célkitűzés a Helyi civil szervezetek 

fejlesztése együttműködés keretében marketingtevékenységgel vagy képzéssel) 

intézkedésre a Nógrádi falvak Tudás-központ Egyesület „Gépészet megvalósítása a 

szalmatercsi kultúrházban” című pályázatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy támogassuk a Tudás-központ Egyesület „Elektromosság 

kiépítése az IKSZT-ben” című pályázatát. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely, LEADER 

Együttműködés ösztönzése a térségen belül (4. célkitűzés a Helyi civil szervezetek 

fejlesztése együttműködés keretében marketingtevékenységgel vagy képzéssel) 

intézkedésre a Tudás-központ Egyesület „Elektromosság kiépítése az IKSZT-ben” című 

pályázatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

D) Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Szentes Dezső polgármester: Az önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programmal kell rendelkezni, 

melyet 2013. július 1-től kell alkalmazni, mert a 2003. év CXXV. törvény 31.§ (6)-(7) bekezdése alapján 

a települési önkormányzatok, vagy ezek társulásai, az államháztartási alrendszerből, EU forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés 

alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásra csak ennek ellenében részesülhet. Ezen 

esélyegyenlőségi program elkészítésével Riata Ranch Bt.-t bíznánk meg Szécsényfelfaluban. A megbízási 

díj összege bruttó 100.000 Ft. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



 10 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével megbízza a Riata Ranch 

Bt.-t (3135 Szécsényfelfalu, Rákóczi út 38.) bruttó 100.000,-Ft, azaz: egyszázezer forint 

megbízási díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

E) Helyi Értéktár 

Vincze Nikolett jegyző: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a települési önkormányzat képviselő 

testületének döntést kell hoznia, a települési, tájegységi értéktár létrehozásáról. Alapításkor bizottságot 

kell létrehozni, melyről a Nógrád Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztatni kell. Kíván-e a testület az 

értéktár lehetőségével élni? 

Szentes Dezső polgármester: A döntés később módosítható. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 

kíván élni a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési, tájegységi értékleltár 

létrehozásának lehetőségével. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

F) Kiadvány 

Szentes Dezső polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy egy könyvkiadó megkereste az 

önkormányzatot, hogy kétoldalas megjelenési lehetőséget biztosít a településről, amit ajándékozás 

céljából célszerű lenne megrendelni. 15 db könyv és a megjelenési lehetőség összesen 54.210,-Ft-ba 

kerül. Kéri a testület véleményét és hozzájárulását. 

Szentes Dezsőné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy támogatja a javaslatot, hiszen vannak 

alkalmak, amikor szükséges lenne, hogy a települést bemutató ajándékot tudjon az önkormányzat adni.  

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sike 

István Lászlóné Könyv- és térképkiadó E.V. (3600 Ózd, Gál-völgye út 114.) ajánlatát 

elfogadja és „A fejlődés útján” című kiadványban 2 oldal megjelenési lehetőséget, 

valamint 15 db kiadványt megrendel összesen nettó 51.000, azaz ötvenegyezer forint 

összegű díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadvány és a megjelenési lehetőség 

megrendelésére. 
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Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

G) Kátyúzás 

Szentes Dezső polgármester: Kérem a kátyúzásra fordított összeg jóváhagyását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013. (VI.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.05.14-én a Rákóczi 

úton elvégzett, 90 m² kátyúzásának költségét 377.190,-Ft összegben jóváhagyja saját 

költségvetése terhére. 

 

Felelős: képviselő-testület, polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

9. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Illés Péter László, külsős bizottsági tag, meghívott 18.20 órakor távozott az ülésről. További kérdés, 

hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 18.20 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szmorad László 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


