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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11-én, 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, 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető 

Rusznyák János, a Szalmatercsi RNÖ elnöke 
 

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 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. A Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Előterjesztés az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés a Karancsság Község Önkormányzatával kötendő étkezetési feladatok ellátásáról 

szóló megállapodás megkötéséről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Módosított napirendi javaslat: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. A Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Előterjesztés az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés a Karancsság Község Önkormányzatával kötendő étkezetési feladatok ellátásáról 

szóló megállapodás megkötéséről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
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A képviselő-testület a napirend módosítását és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag 

elfogadták. 
 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A játszótér pályázatnál még nem került sor a bejárásra, ezáltal a javítási 

munkák még nem kerültek elvégzésre. A közös hivatal dolgozói köztisztviselői nap alkalmából három 

napos kiránduláson vettek részt Balatonbogláron, mely jól sikerült. Beadtuk a leader pályázatokat az 

elmúlt időszakban. A nyári diákmunka keretén belül 2 fő kerül foglalkoztatásra 2013.07.15-től 

2013.08.14-ig, napi 4 órában. A Katolikus Karitász Élelmiszersegély programja keretén belül 

élelmiszerosztásra került sor 2013.07.10-11-én, ahol tésztát és édesítőszert kaptak a rászorult családok, 

melynek hozzávetőleges értéke majd 1,5 millió forint. 

 

2. A Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A törvényi változások miatt szükséges módosítani a Szécsényi Szennyvíz-

Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. A helyi önkormányzatokról szóló 

törvény jogszabályi változásai következtében nélkülözhetetlenné vált a módosítás. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.12.12. napján 

aláírt Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően módosítja és a jelen testületi 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását 

elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 

képező Társulási Megállapodás módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
 

3. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa 14/2013.(IV.24.) 

TTh. számú határozatával fogadta el a 2013. június 30. napján hatályba lépő Társulási Megállapodást. A 

Tanács 2013. május havi ülésén a Közbeszerzési és a Szociális Bizottság elnökei javaslatot tettek arra 

vonatkozóan, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság tagjainak száma a jelenlegi 3 főről 5 főre 

emelkedjen. A módosító javaslatot a Tanács a 22/2013. (V.29.) TTh. számú határozatával elfogadta. A 

változás átvezetéséhez szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben meghatározott, 

azaz a 2009. január 1-jei lakosságszámot is fel kell tüntetni, ezért a Társulási Megállapodás 2. mellékletét 

ezen adatokkal ki kell egészíteni. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása - a Társulási Tanács által 24/2013.(VI.19.) TTh. 

számú határozattal elfogadott - társulási megállapodás módosítását a melléklet 

szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

 

4. Előterjesztés az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás létrehozásáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az Észak-Nógrád Vízmű Kft. a víziközmű törvényből adódóan a vagyont 

visszaadta az önkormányzatok részére. A feladataink maradéktalan végrehajtása érdekében célszerű a 18 

önkormányzatnak egy társulást alakítania. Az említett társulást minél előbb létre kell hoznunk, hiszen a 

téli időszakban nem lehet karbantartási munkákat végezni. Javaslom a mellékelt határozati minta 

elfogadását, mivel a határozatot hamarosan meg kell küldenünk a gesztorönkormányzatnak. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek betartására, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében leírt szabályok 

betartásával, az alábbi döntéseket hozza: 

1. Alapító tagként részt vesz az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati 

Társulásban a társulás a víziközmű vagyon nyilvántartásának vezetésére, és a használati 

díj felhasználásának bonyolítására jön létre. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármester, a mellékelt társulási megállapodás aláírására. 

2. A törvény értelmében használati díjnak minősülő, minden a víziközmű-vagyon 

üzemeltetéséből származó bevétel, a megalakuló Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásra engedményezi. A társulás a befolyt bevételeket a társulási 

megállapodás értelmében a víziközmű-vagyon fejlesztésére fordítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a határozathoz mellékelt Engedményezési megállapodás aláírására. 

3. Az Észak-Nógrád Vízmű Kft, a víziközmű-vagyon átadását követően, az 

önkormányzatok részére átadja, a vagyon fejlesztésére fordítható felhalmozódott, fel 

nem használt használati díjat. Az önkormányzat ezt a díjat az Észak-Nógrádi 

Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulásra engedményezi, és felhatalmazza a 

polgármester, a határozathoz mellékelt Megállapodás Fejlesztési célú alapátadásról és 

annak engedményezéséről, című megállapodás aláírására. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásban az önkormányzat érdekeit képviselje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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5. Előterjesztés a Karancsság Község Önkormányzatával kötendő étkezetési feladatok ellátásáról 

szóló megállapodás megkötéséről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
 

Szentes Dezső polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. III. tv. 90. § (4) 

bekezdése és a 91. § (1) c) pontja alapján a szociális étkezés ellátására feladat-ellátási megállapodást kell 

kötnünk, ha mi nem látjuk el a feladatot. Elfogadásra javaslom a megállapodás-tervezetet. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. III. tv. 90. § (4) bekezdése 

és a 91. § (1) c) pontja alapján a szociális étkezés ellátására feladat-ellátási 

megállapodást köt Karancsság Község Önkormányzatával (székhely: 3163 

Karancsság Kossuth út 64., képviseli: Tóth Tihamér polgármester). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 

képező feladat-ellátási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

6. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Rendőrségi kérdőív 

Szentes Dezső polgármester: A Nógrád Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője megkereste hivatalunkat 

és minőségfejlesztési kérdőív kitöltéséhez kéri a polgármester és a képviselő-testületi tagok segítségét, 

amiből megismerhetik a helyi rendőrség tevékenységével kapcsolatos véleményeket, valamint hogy 

milyen területeken szorul fejlesztésre a rendőri munka. Ülés után kitöltjük a kérdőívet közösen. 

 

B) Hulladékszállítás 

Szentes Dezső polgármester: A VGÜ Kft-vel 2013. december 31-ig van érvényes szerződése az 

önkormányzatnak. A 10 %-os rezsicsökkentés kapcsán a szerződést módosítani kell. A VGÜ-vel több 

szomszédbeli önkormányzat is folyamatos egyeztetést folytat, mivel a szolgáltatónak a 10 %-os 

csökkentést ki kell a számlán mutatniuk, de a számlázással járó postaköltséget nem akarja a 

hulladékkezelő cég vállalni és ezt az összeget az önkormányzatoknak kellene viselniük, ami 

ingatlanonként kb. 120,-Ft-ot jelentene havonta, viszont az önkormányzat a számlázást bevállalni nem 

tudja, mivel ahhoz külön számlázó program és nyomtatóra is szükség lenne. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatóval, a VGÜ Kft.-vel 

tárgyalásokat kezdeményezzen a számlázási feladatok átadására és az ezzel 

kapcsolatos szerződésmódosításhoz szükséges feladatokat tegye meg. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

C) KEOP pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Ma voltunk szintén értekezleten Tarjánba. Lenne egy KEOP-os pályázat. 

Informatikai fejlesztésre, kukásautóra és edényekre lehetne pályázni, szeretnénk ezen a pályázaton 

elindulni. Több méretű kuka lenne és az elszállított mennyiség után lehetne fizetni. 

Szmorad László alpolgármester: Én ezt nem támogatnám, mert akkor a határba hordanák a szemetet. 

Előbb utóbb senkinek nem lenne szemét a kukájában. 

Szentes Dezső polgármester: Én viszont az idősektől mindig azt hallgatom, hogy miért kell annyi 

szemétszállítási díjat fizetni, mikor nekik nincs is szemetük. 

 

D) Rendeletalkotási kötelezettségek 

Vincze Nikolett jegyző: A közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzatnak rendeletben 

kell megállapítani, a közterületek és közintézmények nem használhatják a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerre utaló nevet. A rendelet előkészítése folyamatban van. Rendeletet kell alkotni továbbá 

az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozásáról, 

valamint a közterületen történő filmforgatásokról, kiemelt közterületté történő minősítésről is. Próbáljuk a 

rendeleteket mielőbb előkészíteni, de ekkora leterheltség és adatszolgáltatási kötelezettségek mellett 

nagyon nehéz minden határidőt maradéktalanul betartani. 

 

E) RNÖ kérelme 

Szentes Dezső polgármester: A Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kérelemmel fordult az önkormányzat képviselő testületéhez, hogy részükre 150.000,-Ft összegű 

támogatást megítélni szíveskedjünk szociális kiadásokra, mivel az RNÖ 2013. évi támogatása nagyon 

szerény. Javaslom, hogy a kérdést napoljuk el, mivel az RNÖ feladatalapú támogatásának összege nem 

ismert. Azt már tudjuk, hogy 14 pontot értek el, mely a támogatás számításának alapja. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét és úgy 

határozott, hogy a döntést a Szalmatercsi RNÖ feladatalapú támogatásáról szóló 

döntésig – a következő ülésre - elnapolja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

F) Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kijelölésre javaslat. 

Szentes Dezső polgármester: A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit megkereste hivatalunkat, hogy 

2013. július 01-jét követően a dohánytermék kiskereskedelem a Magyar Állam hatáskörébe utalt 

tevékenység, amire koncessziós pályázatot írt ki, viszont vannak olyan települések, ahol a dohánytermék-

kiskereskedelem nem biztosított. Ennek érdekében ideiglenesen meghosszabbítják a dohánytermék 

kereskedelmet, és olyan személyek kiválasztásához kért segítséget, akik eddig is folytattak dohány-

kiskereskedelmi tevékenységet. Megkerestük a helyi szolgáltatókat, hogy kijelölés esetén vállalnák-e 

ideiglenes a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet településünkön, így kérik-e az önkormányzat 

javaslatát erre vonatkozóan. A szoros határidőre tekintettel - az önkormányzatnak 2013.06.20-án a levelet 

el kellett küldenie – kértem gyors nyilatkozatot. Végül két kereskedelmi egység kérte a kijelölést, melyet 

továbbítottunk is. Kérem a képviselő-testület jóváhagyását. Településünkön Juhászné Bessenyei Kinga 

egyéni vállalkozó és a Palóc Coop Zrt. lett megjelölve, akik megfeleltek a feltételeknek. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetes nyilatkozatok 

figyelembevételével jóváhagyja a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

megkeresésére a Szalmatercs Község Önkormányzatának kijelölési javaslatát az 

ideiglenes dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésre. 

A javasolt szolgáltatók: 

Palóc-Coop Zrt. 

Juhászné Bessenyei Kinga egyéni vállalkozó 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

G) Tűzoltószertár pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Gréczi-Zsoldos Miklós a Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesület elnöke 

tájékoztattott, hogy pályázni tudnának a tűzoltószertár felújítására 700.000,-Ft összeg erejéig. Beadási 

határidő 2013. augusztus 15. és hozzájárulói nyilatkozatot kell csatolnia ez egyesületnek. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2013. (VII.11.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete (3163 

Szalmatercs, Kossuth út 17., adószám: 18636330-1-12, képviseli Gréczi Zsoldos 

Miklós elnök) az 1/1 arányban, az önkormányzat tulajdonában álló 345/2 hsz-on 

nyilvántartott, természetben 3163 Szalmaltercs, Kossuth út 17. szám alatt található 

Tűzoltószertárt felújítsa. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tűzoltószertár használati jogát 

térítésmentesen átadja Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete számára, melynek 

részleteiről szóló megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 17.50 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


