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testületének 2013. szeptember 12-én megtartott 

rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 



 2 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-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, 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó, 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető, 

Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes, meghívott, (17.00-17.13 óráig) 

Rusznyák János, a Szalmatercsi RNÖ elnöke, meghívott. 

 

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 napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

1. Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója 

Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi féléves beszámolójáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi féléves beszámolójáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

6. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

7. Előterjesztés a közterület-használati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

8. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

9. Beiskolázási támogatások és Bursa Ösztöndíjpályázat megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

10. Szüreti rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

12. Egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. Szécsényi Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak) tájékoztatója 

Előterjesztő: dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, körzeti megbízottak 
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Tamás Gábor rendőrkapitány-helyettes, meghívott: Dr. Ludvai Dezső József rendőr alezredessel közel 

két éve vettük át a szécsényi kapitányság vezetését. Első alkalommal vagyok Önöknél a beszámoló miatt. 

Szalmatercs község nem a veszélyeztetett településekhez sorolható. Országos viszonylathoz és az 

illetékességi területünkhöz is viszonyítva kevés bűncselekményt követnek el a településen. A tavalyi 

évben 7 bűncselekmény volt, 2011. évben 6 bűncselekmény elkövetése történt. A betöréses lopások, 

vagyon elleni bűncselekmények sem jellemzőek, viszont figyelni kell a besurranó tolvajlásokra. Egy 

esetben volt betöréses lopás az elmúlt évben, 2011-ben szintén egy esetben volt. Ezúton szeretném 

felhívni a figyelmet az udvarokon lévő tárgyak, azon belül a fémtárgyak eltulajdonítására. Ezeknek nehéz 

az elkövetőit elfogni. A helyszínek eléggé nyomszegények, az elkövetők olyan időszakban mennek be a 

helyekre, mely időpontokban kevésbé láthatóak, például éjszaka. Erre fokozott figyelmet kell fordítani 

például a polgárőrségnek is. A településen újra van felelős körzeti megbízott, forduljanak hozzá 

bizalommal. Bízom benne, hogy a fogadóóráit a településen megtartja. Sajnos van, amikor a körzeteseket 

el kell vonnunk a településekről más feladatokra. Köszönjük a 2012. évben végzett munkánk során 

tapasztalt segítséget és további eredményes együttműködést kívánok, kérem a beszámolónk elfogadását. 

Szentes Dezső polgármester: Véleményem szerint a behajthatatlan helyszíni bírságokkal, 

szabálysértésekkel és az Endrefalván működő droghálózatokkal vannak helyi gondok. Az endrefalvai 

drog hatása érződik a településen, egyre többen vásárolnak ott drogot. A helyszíni bírságok behajtása 

nagy teher a hivatalnak, szinte csak levelezget a két szerv egymás között. A büntetettek nagy része 

letiltható jövedelemmel nem rendelkezik. Ezek megváltoztatásához felsőbb segítségre lenne szükség. 

Megítélésem szerint a tél közeledtével meg fognak szaporodni a vagyon elleni bűncselekmények, 

lopások, hiszen így jutnak tűzifához. A rendőrkapitánysággal jó a viszonyunk, köszönöm az 

együttműködést. Bármilyen gonddal fordulhattam Önökhöz. Kívánok továbbra is erőt, egészséget a 

munkához. A testületé a szó. 

Szmorad László alpolgármester: Átfogónak ítélem meg az éves beszámolót és örülök, hogy 

községünkben a bűnözési arány minimális. Elfogadásra javaslom a beszámolót. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2013. (IX.12.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően megtárgyalta és elfogadta az Szécsényi Rendőrkapitányság a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése szerinti 2012. évről 

szóló beszámolóját. 
 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

Tamás Gábor rendőrkapitány helyettes, meghívott 17.13 órakor távozott az ülésről. 

 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az elmúlt időszakban volt kistérségi ülés, úgy néz ki, hogy a 

hulladékrekultivációs pályázat jó úton halad. Úgy néz ki, hogy a szennyvíz-agglomerációs pályázathoz is 

sikerült az önerőt megszerezni, tehát 100 %-os pályázati pénzből meg lehet oldani a szennyvíztelep 

felújítását. 2013.08.21-én viharkár miatt a fax készülék elromlott, amit jeleztünk a biztosító felé. 

2013.09.01-én a templomszentelés évfordulója alkalmából ünnepi szentmise volt. A játszótéri pályázat 

kapcsán hitelmódosítást kell újból beadni az OTP felé. Egyszer már július 31-ről szeptember 30-ig 

módosítani kellett, most újra kezdeményeznünk kell, mert nem kaptunk az MVH-tól semmilyen 

határozatot. A hitelszerződés módosításának közel 60.000 Ft-os díja volt, ez valószínűleg megint terhelni 

fog. A Startmunkaprogram keretén belül nehéz az emberek irányítása, pozitívumként a start-
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mezőgazdasági programból a termékek előállítását lehetne megemlíteni. Szép termékeket állítottak elő. 

Ezzel segítjük az óvoda konyháját és kb. 100.000,- Ft értékben zöldséget adtunk el, melyet az 

önkormányzat pénztárába fizettek meg. A 36 Jó Palóc Egyesületnél Körmendi Richárd munkaszervezet-

vezető 2013. december 1-vel kéri a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

Szmorad László alpolgármester: A közmunkaprogramban a férfiak irányítása a nehéz? Olyan sok munka 

van, hogy nem bírják? Máshol is dolgozni kell, miért nem lehet ezt megérteni? Ha így állnak hozzá és 

nem lesz ez sem a jövőben, akkor mi lesz? Ezt kellene megértetni velük. 

Szentes Dezső polgármester: 22-en vannak, van két brigádvezető, több a probléma velük, nem nagyon 

akarnak dolgozni, főként a fiatalok. A mezőgazdasági programnak van értelme a jövőben, ezen kell 

gondolkodni. Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

3. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Átadom a szót a jegyző hölgynek, amennyiben szeretné kiegészíteni az 

írásos előterjesztést. 

Vincze Nikolett jegyző: A törvényi előírásnak megfelelően a költségvetés módosítása szükséges, az 

időközben történt változások figyelembevételével. A költségvetés bevételi oldalának előirányzatát 

összesen 381.187,- Ft-tal javaslom megemelni a közös hivatali dolgozók részére a 352/2010. (XII.30) 

Korm. rendelet alapján biztosított kompenzáció 2013. első félévére jutó előleggel növelt része miatt. A 

költségvetés kiadási oldalának előirányzatát javaslom összesen 381.187,- Ft-tal megemelni, mely a fenti 

bevétellel szembeni kiadásokat takarja. A köztisztviselők kereset-kiegészítésének összege 307.801,- Ft, 

járulékai 73.386,- Ft. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 381 e 

Ft-tal és kiadási főösszeg növekedését 381 e Ft-tal jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

4. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi féléves beszámolójáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, várom a kérdéseket, illetve a jegyző 

hölgy szívesen megválaszolja azokat. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2013. (IX.12.) számú határozata 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1. számú 

és 2. számú melléklettel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi féléves beszámolójáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Az írásos előterjesztés kiment, van-e valakinek kérdése? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A beszámoló a módosítást még nem tartalmazza, az még nem lett 

beledolgozva. Az 1. számú melléklet tartalmazza a hiányként betervezett támogatás összegét, amely 10 

millió forint. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: A készletbeszerzés mit takar? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Irodaszer, nyomtatvány, stb. Alul lett tervezve ez a tétel. A 

munkaruha és a védőruha sem lett betervezve, de azoknak az összegét megkapjuk. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek 

megfelelően módosítás nélkül elfogadja. 

(Az I. féléves beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

6. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: A megérkezett és kifizetett összegeket tartalmazza. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Azokat, amelyeket nem terveztünk. Például az óvodáztatási 

támogatást, talajterhelési díjat, stb. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

3/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7. Előterjesztés a közterület-használati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: A filmforgatás miatt kötelező a rendeletet módosítani. 

Vincze Nikolett jegyző: Az írásos előterjesztés kiment. A közterületeken történő filmforgatás és az eddigi 

gyakorlatok alapján javasolt módosításokat tartalmazza a rendelet-tervezet. A 2. számú melléklet szerinti 

díjhoz kérem a véleményeket. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok miatt cserélnénk a rendeletmellékletet 

is. 

 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 

15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: Kérem a rendelettervezettel kapcsolatos véleményeket, esetleges kiegészítéseket. 
 

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

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

9. Beiskolázási támogatások és Bursa Ösztöndíjpályázat megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan a 

beiskolázást a középiskolások részére 6.000-Ft-tal segítsük és a Bursa Hungarica pályázatnál a tanulókat 

támogassuk. Kérem a képviselő-testület jóváhagyását. Továbbá arra is, hogy ha van olyan általános 

iskolás gyermek, aki Karancsságra jár, de nem részesül gyermekvédelmi kedvezményben, azok térítési 

díját átvállalja. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő középfokú tanulmányokat (gimnázium, szakközépiskola, 

szakmunkásképző) megkezdő és folytató gyermekek iskolakezdését 6.000 Ft/fő 

összegű egyszeri támogatással segíti, amennyiben a gyermek évismétlésre nem 

kötelezett, ezt az előző év teljesítéséről szóló bizonyítvány másolatával igazolja, 

valamint jelenlegi tanuló jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja. 
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A támogatás feltétele, hogy a gyermek törvényes képviselője, vagy a nagykorú 

gyermek kérelmet nyújtson be a szükséges igazolásokkal 2013.09.30-ig. 

A támogatás kifizethető 2013. októberében, amennyiben a fenti feltételeket a szülő, 

valamint a gyermek teljesíti. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2013. (IX.12.) számú határozata 
 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 
 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 
 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 

tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 

nyilatkozatot a támogatáskezelőnek megküldje. 
 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2013. (IX.12.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő, a karancsssági I. István Általános Iskolába járó, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, általános iskolás gyermekek 

étkeztetési térítési díját átvállalja. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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10. Szüreti rendezvény megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Nem hallottam, hogy a fiatalok akarnak szüreti rendezvényt szervezni, azo 

nban tájékoztatom a képviselőket, hogy önkormányzatunk pályázott a szeptember 28-29-én 

megrendezésre kerülő, Itthon vagy - Magyarország szeretlek! program felhíváshoz, mely kétnapos 

rendezvény megszervezését takarja, melyre 150.000,-Ft-ot kapunk és ennek keretén belül szüreti 

mulatságot is szervezhetnénk. Kérem a testületi tagok ötletét, segítségét majd ennek a rendezvénynek a 

megszervezéséhez és lebonyolításához. 

 

11. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel közszolgáltatási szerződés 

módosításai, megbízási szerződés jóváhagyása 

 

Szentes Dezső polgármester: 2013.07.01-től módosítani kell a rezsicsökkentés miatt a szemétszállítási díj 

összegét, ami 930,-Ft/hóról, 808,-Ft-ra módosul, valamint 2013. augusztus 01-től a VGÜ Kft. végzi a 

számlázást az egyének részére és az önkormányzat a kézbesítést vállalja, ezeknek a feladatoknak a 

megoldásához kérem a testület jóváhagyását. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés 15. számú módosítását,- mely a rezsicsökkentés miatti, 2013. július 01-től 

érvényes díjmódosítást tartalmazza - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítást 2013.08.01-től - mely az egyéni számlázási feladatok átadását 

tartalmazza - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013. (IX.12.) számú határozata 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel 2013. augusztus 01- 

vel kötött megállapodást – mely alapján vállalja a közszolgáltató által kiállított 

számlák kézbesítését, melyet a közszolgáltató a kézbesített küldemények alapján, 

megfizet az önkormányzat részére - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: polgármester 

 

B) Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzése 

 

Szentes Dezső polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy víziközmű-üzemeltetési feladatok 

ellátására üzemeltetési szerződés kizárólag olyan társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért 

felelős, és rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek tulajdonában áll. Ezért 

önkormányzatunknak részvényesnek kell lennie és 10.000-Ft-os névértékben, 28.500,-Ft-ért 

vásárolhatunk részesedést. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki az 

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben való részesedés 

megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény 

megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től 10.000,-Ft névértékben, 

28.500,-Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére.  

A képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 

C) Világ Királynője Engesztelő Mozgalomra felhívás 
 

Szentes Dezső polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Komlóska Község Önkormányzata megkereste 

az önkormányzatunk képviselő-testületét, hogy támogassuk a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat és 

járuljunk hozzá céljaik megvalósításához az alábbiak szerint, elvileg, 1000,-Ft tagdíj/év, pártoló tag, 

adomány, egy marék föld. 
 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013. (IX.12.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete üdvözli a Világ 

Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, 

értékrendjével egyetért. 

A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék 

lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna – réten. 
 

Határidő: 2013.09.30. 

Felelős: képviselő-testület 
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D) Út kátyúzása 

 

Szentes Dezső polgármester elmondja, hogy a Rákóczi út egy szakasza kátyúzva lett, viszont a Mede-

Rusznyák közötti köves útszakasz nagyon rossz állapotban van és azt vagy újból kőréteggel kellene 

borítani, vagy egy vékony aszfaltréteget letenni. Ő már folytatott ez ügyben tárgyalásokat, de az anyagi 

háttér nem biztosított. Szmorad László alpolgármestert kérdezi, hogy ő ebben nem tudna-e kapcsolatai 

révén segíteni? 

Szmorad László alpolgármester: Megpróbálok utána érdeklődni, s amennyiben sikerül valamilyen 

megoldást találni, úgy a fent említett útszakasz portalanítását elvégzem. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szentes 

Dezső polgármestert és Szmorad László alpolgármestert, hogy a településen az 

Arany János 25-27. közötti útszakasz aszfaltozásához, vagy kőterítéshez a 

legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldást találják meg. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: Szentes Dezső polgármester, Szmorad László alpolgármester 

 

E) Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme 

 

Szentes Dezső polgármester: Az RNÖ kérelmét elnapoltuk. Azóta információink szerint 339.000 Ft 

feladatalapú támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét és úgy 

határozott, hogy a támogatási kérelmet – anyagi lehetőségeit figyelembe véve – nem 

áll módjában támogatni. 

 

Határidő: értelemszerű  

Felelős: képviselő-testület 

 

F) Önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2013. évi kiegészítő támogatásáról döntés. 

 

Szentes Dezső polgármester: 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 

alapján pályázatot nyújthat be a működőképességének megőrzése érdekében. Kérem a javaslatot. 

 

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 

88/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM 

rendelet alapján pályázatot nyújt be a működőképességének megőrzése érdekében. 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.09.30. 

 

G) Rövidlejáratú hitel meghosszabbításáról döntés. 

 

Szentes Dezső polgármester: Kérem jóváhagyásotokat a hitelhosszabbításra. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013. (IX.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Falumegújításra és –fejlesztésre elnyert pályázat előfinanszírozására felvett rövid 

lejáratú, támogatás előfinanszírozó hitel lejárati napjának 2013.12.31. napra történő 

módosítását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés 

hosszabbítását ennek megfelelően kezdeményezze, megtegye a szükséges 

intézkedéseket és a hitelszerződés módosítását aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013.09.30. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a nyilvános ülést 18.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szmorad László 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


