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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 17-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, RNÖ elnök (17.45 órától 18.00 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 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 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása általi hitelfelvétel megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Mikulás est, Idősek napjának megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

5. 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. Mikulás est, Idősek napjának megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A képviselő-testület a módosított napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadta. 

 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester:  

- Szeptember 14-én megrendezésre került a Nyitott templomok éjszakája 20 órától 24 óráig, kb 80 fő vett 

részt. Sajnálom, hogy a képviselők egy kivételével nem vettek részt.  

- A játszótéri hitelszerződés meghosszabbításra került december 31-ig. Az MVH-tól sem elutasító, sem 

részben helyben hagyó határozat nem érkezett. 
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- Szeptember 28-án csatlakozott településünk is az Itthon vagy – Magyarország szeretlek! programhoz. 

Köszönet Szmorad László, Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes Dezsőné képviselőknek, Imrik Bélánénak, 

Veszelovszki Tibornak, Gréczi-Zsoldos Dánielnek és Antóni Attilának. Szeptember 29-én meg volt a 

tűzgyújtás is, jó lett volna, ha az önkéntes tűzoltó egyesület is ott van.  

- Beszerzésre került 150 mázsa kő, az Arany János útra 100 mázsa és 50 mázsa a falu végére.  

- A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk 

be a működőképességének megőrzése érdekében közel 8 millió forintra.  

- A héten a szociális tűzifára is benyújtásra került a pályázat, 106 m3-t igényeltünk, melynek az önereje 

134.620 Ft.  

- A téli közfoglalkoztatásra 10 főt kértünk. 

- A mezőgazdasági startmunka programban résztvevők részére mobil wc-t vásároltunk, melynek összege 

52.000,-Ft volt. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

2. Mikulás est, Idősek napjának megrendezésének megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: 2012-ben 800 Ft/csomag értékben készíttettünk mikulás csomagot, míg a 70 

éven felülieknek egyszeri 3.000 Ft/fő összegű támogatást adtunk. Kérem a véleményeteket. 

Szmorad László alpolgármester: Javaslom, hogy az idén is adjuk. 

Szentes Dezső polgármester: Sajnos nincs rá fedezet. 

Szmorad László alpolgármester: Javaslom, hogy a közösségi célok alszámláról fedezzük a kiadásokat, 

hiszen ez egy közösségi cél. Kár lenne a hagyományokat megszakítani. 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013. (X.17.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő 70 éven felüli időseket 3.000 Ft/fő támogatásban részesíti idősek napja 

alkalmából. 

A támogatásra a fedezetet a Közösségi célok alszámlájáról biztosítja a képviselő-

testület és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2013. (X.17.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő 14 éven aluli gyermekek számára 800 Ft/csomag értékben 

mikuláscsomagot készíttet. 

A mikuláscsomagokra a fedezetet a Közösségi célok alszámlájáról biztosítja a 

képviselő-testület és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 



 4 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Iskolai tanács 

Szentes Dezső polgármester: Az iskolából kaptunk egy megkeresést az alábbiakról. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény augusztus 30-i módosításakor minden iskola számára 

kötelező feladatként jelent meg az intézményi tanács megalakítása. Az intézményi tanácsot a helyi 

közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti 

települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. Javaslom, hogy Szentes Dezsőné képviselőt 

delegáljuk, mint ott dolgozót és pedagógust. Vállalnád a jelölést? 

Szentes Dezsőn képviselő: Igen és egyben jelzem érintettségemet a szavazás előtt. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013. (X.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Karancssági I. István Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálásról szóló 

szavazás során Szentes Dezsőné képviselőt, érintettet a szavazásból nem zárja ki. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013. (X.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Karancssági I. István Általános Iskola Intézményi Tanácsába Szalmatercs Község 

Önkormányzatának részéről Szentes Dezsőné képviselőt delegálja. 

A képviselő-testület felkéri Szentes Dezsőné képviselőt, hogy az Intézményi Tanács 

munkájában Szalmatercs képviseletében részt vegye. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

B) Leader pályázat 

Szentes Dezső polgármester: Újra lehetne pályázni majd turisztikai szálláshely kialakítására 35 millió 

forintig. A probléma, hogy az önerőt igazolni és biztosítani kellene, amit nem tudnánk. Azért lenne 

érdemes ilyen célra pályázni, mert erre már elkészült tervek vannak. 

Szmorad László alpolgármester: Meg kell keresni rá a megfelelő pályázatot. 

 

C) Tóth András megkeresése 

Szentes Dezső polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Tóth András megkereste az 

önkormányzatot, hogy a kultúrház parkját 5 évre használatba vehesse, ahol Bibliai játszótér létesítését 

tervezi, melynek a terveit vázolta. Kéri a testületi tagok jóváhagyását. 

Szmorad László alpolgármester: Kérjünk tőle látványtervet, hogy hogy is nézne ez ki, mert nem mindegy 

milyen célra adjuk oda. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Igen, például, hogy mi lesz az ott lévő fákkal, mennyit kell kivágni, 

mivel akarja pótolni, stb. 
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D) Hulladékdíjban a kedvezmény megszüntetése 

Szentes Dezső polgármester: A hulladékgazdálkodási díjakban ebben az évben több változás is volt és 

várhatóan még lesz is. Át kell gondolnunk, hogy az időseknek adott díjkedvezményt 2013.01.01-től is 

vállalja-e önkormányzatunk, hiszen már az egyéni számlázás költsége is igen megterhelő számunkra. A 

kedvezmény elvételéről szóló döntést időben meg kell hoznunk, hogy értesíteni tudjuk a lakosokat és a 

szolgáltatót is. Mi a véleményetek? 

Szmorad László alpolgármester: Javaslom, hogy anyagi lehetőségünk miatt töröljük el a kedvezményt, 

hiszen most a lakosokat a rezsicsökkentés kárpótolja valamelyest. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2013. (X.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

anyagi lehetőségei miatt a 70 éven felüli hulladékkezelési díjkedvezményt 2014. január 

1. napjától megszünteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett lakosokat és a 

hulladékkezelést végző közszolgáltatót a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János RNÖ elnök 17.45 órakor megérkezett az lésre. 

 

E) Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme 

Szentes Dezső polgármester: Az RNÖ újra kérelemmel fordult a testülethez. Jelenleg úgy látom, nem 

tudjuk támogatni a kérelmet, ezt az elnök is megértheti. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2013. (X.17.) 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) Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

Gréczi Zsoldos Miklós képviselő: Mint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke nagy örömmel 

tájékoztatom a testületi tagokat, hogy sikeresen pályáztunk a tűzoltó szertár felújítására, melyre 550.000 

Ft-ot nyertünk, viszont a pályázat utófinanszírozott, így lehet, hogy szükséges lesz a testület támogatása. 

Erre visszatérünk, ha láttam a támogatási szerződést is. 

Szentes Dezső polgármester: Gratulálunk a támogatáshoz. 

Szentes Dezsőné képviselő: Nagyon jó, örülünk neki és gratulálunk! 
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További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a rendes, nyilvános ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


