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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én, kedden 17
00

 

órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, 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, 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó, 

Illés Péter László külsős bizottsági tag. 

 

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 Szentes Dezsőné képviselőket. Javasolja a napirendi 

pontok elfogadását. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

2. Tájékoztató Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

5. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

6. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

7. 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: Október 24-én volt az utolsó ülésünk. Ezt követően a játszóteres pályázattal 

kapcsolatos elutasító határozatokat megfellebbeztük. Az önkormányzat tulajdonába lévő „Ali féle” házra 

lehet, hogy tudunk turisztikai pályázatot beadni, de még egyenlőre nem írták ki. 

Szmorad László alpolgármester: A Tóth András által kezdeményezett biblia játszótér kapcsán kaptunk 

már terveket? 
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Szentes Dezső polgármester: Nem, az önkormányzathoz még nem érkezett semmi. 

Takács Tamás képviselő: Az egyebek napirendi pontban szeretnék visszatérni a turisztikai pályázatra. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

 

2. Tájékoztató Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került, van-e valakinek kérdése. Amennyiben 

nincs több kérdés, elfogadásra javaslom. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy a személyi juttatásoknál a többletkiadás 

mit takar? 

Vincze Nikolett jegyző: A szabadságmegváltások kifizetését, mivel két személy már nem dolgozik a 

Közös Hivatalnál és ki kellett fizetni a szabadságokat, valamint a sikeres Önhiki-s pályázat megírásáért 

egy személy jutalmat kapott. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2013. (XI.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalva – 

Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége és az Endrefalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1. 

számú és 2. számú melléklettel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került, van-e valakinek kérdése. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

Takács Tamás képviselő: A készletbeszerzés, eszközbeszerzés mit takar? Sokallom az üzemanyag 

költséget és meg szeretném kérdezni, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások el vannak-e 

különítve? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A készlet- és eszköz beszerzésben többek között az irodaszerek, a 

tisztítószerek, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, folyóiratok vannak könyvelve a készletbeszerzésre. A 

közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos támogatások külön szakfeladaton, alszámlán vannak. 

Szentes Dezső polgármester: Az üzemanyag költségeire a Munkaügyi Központtól megkaptuk a 

támogatást, azt fel is kellett használni, ami az Arany János útnál lévő nagypatak és a hagymáspatak 

tisztításánál, bel-vízelvezetőárkok fűnyírásánál lett felhasználva. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (XI.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja Szalmatercs Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Szentes Dezső polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került, van-e valakinek kérdése. 

Szmorad László alpolgármester: Elfogadásra javaslom. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

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

  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Vincze Nikolett jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 

törvényességi felhívást kaptunk, hogy a talajterhelési rendeletünk nem tartalmazza az átalány 

megállapításának szempontjait. Vagy a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendeletben alkalmazott szempontok 

figyelembevételével szükséges kiegészíteni a talajterhelési díjrendeletünket, vagy a testület állapít meg 

szempontokat. A rendelet igen részletesen rendelkezik a szempontrendszerről. Endrefalván egy egyszerű 

szempontrendszer került kialakításra, melynek 3 kritériuma van. Ott a mérési lehetőség hiányában a 

talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség: 

a) amennyiben az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem 

hálózatról nem megoldott, abban az esetben 5 liter/fő/nap 

b) amennyiben az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem 

hálózatról nem megoldott abban az esetben 10 liter/fő/nap 

c) amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került, abban 

az esetben 50 liter/fő/nap. 

Szmorad László alpolgármester: Az endrefalvai szempontrendszert logikailag jónak találom, de a díjakra 

15, 20, 25 l/nap/fő átalányt javaslok. 

Szentes Dezső polgármester: Szerintem is elég a három szempontrendszer. Tehát így lenne: 

Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség: 

d) amennyiben az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem 

hálózatról nem megoldott, abban az esetben 15 liter/fő/nap 

e) amennyiben az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem 

hálózatról nem megoldott abban az esetben 20 liter/fő/nap 

f) amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került, 

abban az esetben 25 liter/fő/nap.” 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 

8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Szalmatercs Község Önkormányzata a Képviselő-testület 94/2013. (X.14.) 

számú határozata szerint pályázatot nyújtott be a belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján. 

Összesen 106 m
3
 tűzifa igénylésére kértünk támogatást. A képviselő-testület az igényelt tűzifa elnyerése 

esetén vállalta a rendeletben meghatározott mértékű 134.620 Ft összegű saját erő biztosítását, valamint a 

tűzifa szállításából – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek is a települési 

önkormányzatot terhelik. A  helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján megszületett dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter döntése, amely szerint Szalmatercs 969.137 Ft támogatást nyert a célra. Mivel nem 

kaptuk meg a kért támogatást, illetve az önerő is sok lenne, a támogatás visszamondását javaslom. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Egyetértek, mert nagyon nehéz lenne a sok rászorulóból igazságosan 

kiválasztani a valóban rászorultakat.  

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem adni kellene, nem értek azzal egyet, hogy visszamondjuk. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2013. (XI.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján elnyert 

támogatásról lemond. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

7. Egyebek 

 Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

A) Helyi Esélyegyenlőségi Program 

     Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Július 1-től szabályozták, hogy az önkormányzatoknak Helyi 

Esélyegyenlőségi Programmal kell rendelkezniük. Ha a jövőben pályázni szeretnénk enélkül nem 

pályázhatunk. Megbíztunk egy céget, akiknek értettek az elkészítéséhez, ez bármikor felülvizsgálható, de 

el kell fogadni például ahhoz, hogy a falugondnoki busz cseréjére pályázhassunk. 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2013. (XI.12.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Szalmatercs Helyi Esélyegyenlőségi Programját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően – változtatás nélkül - elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

B) Falubuszos pályázat 

     Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy adjunk be pályázatot a falubusz cseréjére. Ha a mostanit 

eladjuk majd, a vételárból tudjuk fedezni a szükséges önrészt a pályázathoz. Elképzelhető, hogy a 

pályázat nettó finanszírozású az önkormányzatok számára. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2013. (XI.12.) számú határozata 

a falugondnoki szolgálat szolgáltatásfejlesztésének szükségességéről 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.08.) VM rendeletet. 

A képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat Falugondnoki 

Szolgálatának szolgáltatásfejlesztése szükséges, ezért annak megvalósítása, ill. 

fejlesztése érdekében benyújtja támogatási kérelmét a fenti rendelet előírásainak 

megfelelően. 

A képviselő-testület a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére a 

falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére nyújt 

be támogatási kérelmet. 

A képviselő-testület a támogatás jóváhagyása esetén a rendeletben meghatározott 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: képviselő-testület és a polgármester 

 

 

C) Pályázatok 

 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: A játszóteres pályázattal kapcsolatban elmondanám, hogy 

kellene írni a kivitelezőnek, hogy garanciában javítsák ki a hibákat. Összeírtam őket, több mindent is 

kellene csinálni. 

Szentes Dezső polgármester: De ezeket inkább tavasszal kellene. 
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Takács Tamás képviselő: Hol tart az IKSZT beruházás? Nem kellene az egyesület vezetőjét 

beszámoltatni? Felmerült benne, hogy a bibliai játszótér kialakítása kapcsán nem-e kellene 

településrendezési tervet módosítania az önkormányzatnak? A beruházás helyszínén erősáramú 

villanyoszlop van, azt át kellene helyeztetni, fenyőfákat kellene kivágatni. Nem láttuk még a pályázattal 

kapcsolatban a látványterveket, rajzokat. 

Szentes Dezső polgármester: Meg fogom keresni Tóth Andrást a pályázattal kapcsolatban és testületi 

ülésre is meghívom, ha kell, hogy tájékoztatást adjon a pályázat kapcsán. 

Illés Péter László külsős bizottsági tag: A kamera pályázattal mi van? 

Szentes Dezső polgármester: Nincs információnk, semmi értesítést nem kaptunk. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános ülést 18.15 órakor 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 


