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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én, csütörtökön 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester, 

Szmorad László alpolgármester, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Takács Tamás képviselő 

Vincze Nikolett jegyző, 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető, 

 

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

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő jelen van. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos Miklós és Szmorad László képviselőket. Javasolja a napirendi 

pontok elfogadását. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Tájékoztató a falumegújítás és- fejlesztés jogcímre benyújtott kifizetési kérelem elutasításáról 

 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: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az elmúlt héten köztemetésben kellett 

dönteni. Három hozzátartozó vállalja a temettetés költségeinek részletmegfizetését, melyet határozatban 

és visszafizetési megállapodásban rögzítünk. Újabb lehetőség nyílik a falugondnoki kisbusz beszerzésére, 

mivel a jelenlegi jármű már több mint hat éves, jelentkeznek műszaki meghibásodások is, javaslom, hogy 

majd adjuk be a pályázatot. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Miért nem áshatja ki a sírt a család, hogy olcsóbb legyen? 

Szentes Dezső polgármester: Nem áshatja ki, csak az arra engedéllyel rendelkező szerv, de a sír már ki 

van ásva, hiszen holnap temetés. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mi lesz, ha egyre több lesz a köztemetés, miből fizetjük ki? 

Vincze Nikolett jegyző: Máshol a sírhelyekért fizetni kell, el kell gondolkodnia a testületnek is, mert a 

környéken, tudomásom szerint, csak itt nem kell fizetni a sírhelyekért és a ravatalozó használatért sem. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

2. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Átadom a szót a jegyzőnek, hogy szóbeli tájékoztatást adjon a rendeletről. 
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Vincze Nikolett jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályáról a 

közterületek illetve közintézmények elnevezésével kapcsolatban már kaptunk tájékoztatást, hogy az 

említettek a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, 

fenntartásában részt vett, illetőleg olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal, nem viselhetnek. A közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól szóló környékbeli rendeleteket átnézve dolgoztam ki a település rendeletét, 

annak sajátosságait figyelembe véve. A rendelet-tervezet záró bekezdésére hívnám fel a figyelmet, 7. § 

(2) bekezdésére azaz a közterületi névtábla kihelyezés, karbantartás és pótlás az önkormányzat feladata és 

2014. december 31-ig tervezzük a megvalósítani. Továbbá a 9. § (6) bekezdésében szereplő házszámok 

felülvizsgálatát 2015. december 31-ig kívánja végrehajtani a képviselő-testület. A hosszútávra kitolt 

határidőknek anyagi okai vannak. Várom a képviselő-testület javaslatait a rendelet tervezettel 

kapcsolatban. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Tájékoztató a falumegújítás és- fejlesztés jogcímre benyújtott kifizetési kérelem elutasításáról 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Megkaptuk a játszótéri pályázat vonatkozásában az MVH döntéseit. 

Megkérem a jegyzőt, hogy ismertesse a 3 határozatot. 

Vincze Nikolett jegyző: Három döntés, három határozat érkezett. Az elsőben az önkormányzat 

2012.12.29-i kifizetési kérelmét elutasították azzal az indokkal, hogy „Az ügyfél a felszólítás ellenére sem 

küldte be a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, a kijelölt 

szervezet által végzett, a biztonsági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi 

tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálati jegyzőkönyvet.” Tanúsítványok beküldésre kerültek, de a 

jegyzőkönyv nem. A másodikban a 2011.12.30. napján benyújtott kifizetési kérelem tárgyában 

2012.04.25. napján hozott döntést visszavonják és a kifizetési kérelmet elutasítják. Ebben az is benne van, 

hogy a már kifizetett támogatást vissza kell fizetni a jogerőre emelkedést követően. A harmadik 

határozatban a jogosulatlan részvétel miatt, a támogatás visszavonása miatt a jogerőre emelkedés naptári 

évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedéséből kizárják az 

önkormányzatot. Mindhárom határozatnál van 15 nap fellebbezési határidő. 

Takács Tamás képviselő: Miért kellene megfellebbezni? 

Szentes Dezső polgármester: A vállalkozási szerződésben benne van, hogy ha műszaki tartalom miatt az 

MVH támogatást von el, azt a kivitelező visszafizeti. Véleményem szerint meg kell fellebbezni, ha erre 

van lehetőség, hiszen a kivitelező mondhatja, hogy miért nem merítettük ki a jogorvoslati lehetőségeket. 

Hívtam a kivitelező képviselőjét is – igaz elég későn – de sajnos nem tudott eljönni. 

Gréczi Zsoldos Miklós képviselő: Meg kell fellebbezni. Hitelt vettünk fel. 

Szmorad László alpolgármester: Környékbeli vállalkozó, a szomszéd településen nem szabadott volna 

ilyen munkát végezni. Nem értem, hogy minden feltétel adott volt a vállalkozónak és hogy követhetett el 

ilyen hibát a cég. Javaslom az MVH-s határozatok fellebbezését. 

Takács Tamás képviselő: Miért kellene megfellebbezni? Vissza kellene fizetni a felvett hitelt abból a 

pénzből, amelyet a vállalkozó visszafizet. 

Vincze Nikolett jegyző: Az alábbi van a vállalkozási szerződésben: „Az elszámolásnál amennyiben az 

MVH mint támogató utólagosan, műszaki tartalomra való hivatkozással csökkenti a támogatás összegét, 

abban az esetben a kivitelező vállalási díja ezzel az összeggel csökken. A vállalkozó így a számára 

kifizetett összeget az MVH döntését követő 30 napon belül átutalja az önkormányzat számlájára.” 

Takács Tamás képviselő: Az elutasítás műszaki tartalom miatt van? 
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Szentes Dezső polgármester: Igen, a jegyzőkönyv hiánya is az, hiszen az igazolta volna, hogy az 

eszközök megfelelően lettek kihelyezve. Javaslom a testületnek, hogy mindhárom határozatot 

fellebbezzük meg. Felvettük egy vállalkozással a kapcsolatot, akik a vizsgálatot elvégeznék nekünk, a 

költségeket a játszótér kivitelezője átvállalta, így a fellebbezésre minden dokumentum meg lesz. 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013. (X.24.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján falumegújítás és –fejlesztés jogcímre, 2012.12.29. 

napján benyújtott, 2103371043 azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme 

tárgyában, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által hozott határozatot (iratazonosító: 

1622603442, iktatószám: 208/0506/7/30/2010) megfellebbezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellebbezést határidőre 

elkészíttesse. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013. (X.24.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján falumegújítás és –fejlesztés jogcímre, 2011.12.30. 

napján benyújtott, 2087803716 azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme 

tárgyában, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által 2012.04.25. napján hozott 

1431167292 azonosítószámú döntést visszavonó határozatot és a kifizetési kérelmet elutasító 

határozatot (iratazonosító: 1622404887, iktatószám: 208/0506/7/29/2010) megfellebbezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellebbezést határidőre 

elkészíttesse. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2013. (X.24.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető 

támogatási kérelem tárgyában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításáról, 

a támogatási határozat visszavonásáról és a 2007-2013-as időszakban az EMVA 

intézkedésből való kizárásról szóló, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által hozott 

határozatot (iratazonosító: 1622618619, iktatószám: 208/0506/7/31/2010) megfellebbezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellebbezést határidőre 

elkészíttesse. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános ülést 18.00 órakor 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szmorad László 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


