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Szalm atercs K özség Ö nkorm ányzata Képviselő- 
testületének 2014. április 3-án megtartott, 
rendkívüli, nyilvános testületi ülésének  
jegyzőkönyve



J e g y z ő k ö n y v

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-án, csütörtökön 160ü 
órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint)
Szentes Dezső polgármester 
Szmorad László alpolgármester 
Szentes Dezsőné képviselő 
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő 
Takács Tamás képviselő (16.05 órától)

Tanácskozási joggal:
Járosi-Plavecz Andrea, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó (16.05 óráig) 
Papp Krisztina, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó (16.05 óráig)
Tóth András, Tudás-központ Egyesület elnöke (16.30 óráig)
Illés Péter László, külsős bizottsági tag (17.10 órától 19.30 óráig.)
Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök (16.55 órától 19.05 óráig)
Hegedűs Oszkár né, pénzügyi főelőadó (16.00 órától 17.15 óráig, majd 17.45 órától 17.55 óráig)
Vincze Nikolett, jegyző
Kuris Adrienn, jegyzőkönyv-vezető

Szentes Dezső polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a megjelenteket, megállapítja, hogy 
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 fő  kivételével, 4 fővel megjelent 
Szalmatercs Község Képviselő-testületek rendkívüli ülésén, így a képviselő-testület határozatképes, az 
ülést 1600-órakor megnyitja. Javasolja Kuris Adrienn köztisztviselőt jegyzőkönyv-vezetőnek, továbbá 
felkéri jegyzőkönyv hitelesítésre Szmorad László alpolgármestert és Szentes Dezsőné képviselőt. 
Tájékoztatja a testületet, hogy Tóth András épp a településen járt, így be tud számolni a testületnek az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházásról, ezért javasolja a napirendi pontok módosítását az 
alábbiak szerint.

Tervezett napirend:
1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi beszámolója

Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai
2. Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója

Előterjesztő: Erdődi Andrea védőnő
3. Tájékoztató a két ülés között történ eseményekről

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása elfogadása

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
Hegedűs Oszkámé pénzügyi főelőadó

5. Testvér települési kapcsolat lehetőségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

6. Településfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó forrástérkép és projektfinanszírozási tanulmány 
elkészítésére adott ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Takács Tamás képviselő
7. Egyebek

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Módosított napirend:
1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi beszámolója

Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai
2. Tájékoztató az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházásról

Előterjesztő: Tóth András elnök
3. Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója

Előterjesztő: Erdődi Andrea védőnő
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4. Tájékoztató a két ülés között történ eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása elfogadása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 
Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó

6. Testvér települési kapcsolat lehetőségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

7. Településfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó forrástérkép és projektfinanszírozási tanulmány 
elkészítésére adott ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Takács Tamás képviselő
8. Egyebek

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend módosítást egyhangúlag 
elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai

Szentes Dezső polgármester: Mindenki megkapta a beszámoló írásos tervezetét. Kérdezem a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársait van-e szóbeli kiegészítés az írásos anyaghoz? 
Amennyiben nincs, kérdezem a képviselő-testületet van-e valakinek kérdése?
Szmorad László alpolgármester. Elolvasás után rendben van a beszámoló.
Szentes Dezső polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi beszámolóját és 
úgy határozott, hogy elfogadja azt.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

1605 -kor távoznak a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai Papp Krisztina és Járosi- 
Plavecz Andrea. 1605 -kor megérkezik Takács Tamás képviselő. A képviselő-testület 5 fővel, teljes 
létszámban jelen van.

2. Tájékoztató az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházásról
Előterjesztő: Tóth András elnök

Tóth András, egyesületi elnök. A pályázattal kapcsolatos utolsó kifizetési kérelem még nem került 
benyújtásra, be tudom nyújtani, de a 6,5 millió Ft nem kerül kifizetésre, mivel még nincs 
használatbavételi engedély. A használatbavételi engedélyhez szükséges hiányosságokról kértem a hatóság 
tájékoztatását. A hatósági ügyintéző arról tájékoztatott, hogy fűtésre például nincs szükség a 
használatbavételi engedélyhez. A kifizetési kérelmet benyújthatom, de valószínűleg hiánypótlásra fogják
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felhívni a figyelmünket a használatbavételi engedély hiányában, és amíg ez nincs meg addig felfüggesztik 
a kifizetést. Kazánra adtam be egy LEADER pályázatot, de azt elutasították, ami ellen fellebbeztem, de 
azt is elutasították, azért mert tartalmi eltérések voltak, mint például a pályázó neve. A fűtésrendszer 
kialakítására legfeljebb egy új pályázatot nyújthatunk be. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy 
amennyiben kiderül, hogy az építési hatóság használatbavételi engedélyezési eljárása során kiderül, hogy 
mi szükséges, ezek beszerzésében szívesen venném a segítségüket. Például felesleges épületgépészeti 
felszerelés, csaptelep, mosdókagyló.
Szmorad László alpolgármester. Az MVH előírásai teljesítve vannak. Viszont úgy látom, hogy Tóth úr 
semmilyen iratokat nem hozott. Tulajdonképpen azt is elhihetnénk, amit mond. De mi azt sem tudjuk, 
hogy mi lett elvégezve és mi van előírva. Véleményem szerint nem körültekintően jártunk el a beruházás 
során. Szerintem nem adnak használatbavételi engedélyt fűtés nélkül. És ha elvállalunk egy munkát, 
akkor azt megfelelően be kell fejezni. Sajnos ez nem így történt.
Tóth András egyesületi elnök: Kevesled az összeget, amiért el lett vállalva? Én arra írtam alá kivitelezési 
szerződést, ami a pályázatban volt.
Szmorad László alpolgármester. Igen. De mi nem láttunk szerződést, sem pályázatot.
Tóth András egyesületi elnök: A pályázat benyújtása után már én is keveseltem.
Szmorad László alpolgármester: A munkát elvállaltad és a szerződést is aláírtad. Mi csak a tervet láttuk. 
Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a szerződésben. Nem tudjuk, hogy mi volt a költségvetésben. 
Legalább azt kellett volna látni.
Takács Tamás képviselő: Egyetértek az előzőekkel. Még bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ezt 
ennyiért nem lehet így kivitelezni.
Tóth András egyesületi elnök: A vállalkozó ajánlatában nem volt benne a gépészet.
Takács Tamás képviselő: A vállalkozó a gépészeti munkákkal együtt vállalta el a beruházást.
Tóth András egyesületi elnök: Sajnos csak a pályázat beadása után tudtam meg, hogy az építési 
normagyűjtemény szerint 0,8-cal lett beszorozva a költségvetés, a gépészet nem lett beletervezve. 
Gyakorlatilag, a pénzügyi tervben sincs benne.
Takács Tamás képviselő: A kultúrház nagytermében jelenleg az endrefalvai konvektorok vannak 
felszerelve. Hányszor kért ez ügyben a polgármester segítséget?
Szentes Dezső polgármester. A testületet mindig tájékoztattam arról, hogy mennyi helyről próbáltam 
segítséget kérni. Még a minisztériumnak is jelezve lett a problémánk.
Takács Tamás képviselő: Amennyiben van olcsóbb kivitelező a még el nem végzett munkákra, meg kell 
keresni.
Szmorad László alpolgármester: Meg lett-e tervezve a fűtés?
Tóth András egyesületi elnök: Igen, gázfűtés lett tervezve.
Szmorad László alpolgármester: Felvettem a kapcsolatot ez ügyben több kivitelezővel is. A funkció dönti 
el a fűtés kérdését. Javaslatom szerint temperáló fűtés kell, amire a gázfűtés a legmegfelelőbb. A 
képviselő-testületi ülés után nézzük meg az épületet, mondjuk el az elvárásainkat és utána adjanak majd 
ajánlatot. Ez döntene az esetleges hitelfelvételi kérdésben is. Az épületnek vannak hiányosságai, de 
például a nyílászárók nagyon szépek. A kivitelezőnek szívesen nyújtottunk volna több segítséget. Nem 
szeretnék keresztbe tenni senkinek, de olyan utat kell keresni, ami mindenki számára járható. Forrásokat 
is kell találnunk. Nem a jelenlegi vállalkozó profilja a fűtés, ők is alvállalkozóval tudnák megoldani. 
Takács Tamás képviselő: Pontos listát kell készíteni a hiányosságról.
Szmorad László alpolgármester: Járható-e az az út, hogy más kivitelezze?
Tóth András egyesületi elnök: Persze.
Szmorad László alpolgármester: Véleményem szerint olcsóbban is meg lehetne oldani.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Ezt az épületet nekünk működtetnünk kell. Meg vannak ezek az 
eszközök, projektor, számítógép a működtetéshez?
Tóth András egyesületi elnök: Már megvannak.
Takács Tamás képviselő: A szerelvények nincsenek rendben.
Szmorad László alpolgármester: Meg kell tekinteni a helyszínt, mert addig nem tudnak megfelelő 
ajánlatot adni.
Tóth András egyesületi elnök: Szerelvényezni kell még.
Vincze Nikolett jegyző: MVH felé már az a költség nem kerül elszámolásra.
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Szmorad László alpolgármester. Költségvetés és az anyagköltség meghatározása is szükséges a helyszín 
megtekintésével együtt.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: így van, meg kell tekinteni.
Szentes Dezső polgármester. Rendben.
Takács Tamás képviselő: A leszerelt kazánt értékesíteni kellene, és azon lehet venni szerelvényeket. 
Szentes Dezső polgármester. További kérdés van-e?
Takács Tamás képviselő: Időpontot kell egyeztetnünk 
Vincze Nikolett jegyző: András, mikor szoktál itt lenni?
Tóth András egyesületi elnök: Csütörtök, péntek.
Vincze Nikolett jegyző : Van-e kiviteli terv?
Tóth András egyesületi elnök\ Az nincs.
Szentes Dezső polgármester. Van-e még kérdés? Szmorad képviselő úr tudsz-e hívni kivitelezőket? 
Szmorad László alpolgármester: Igen, de ahhoz megfelelő dokumentáltság kell.
Vincze Nikolett jegyző'. Építési terv van-e?
Tóth András egyesületi elnök: Az van, de ebben gépészet nincs.
Szmorad László alpolgármester: Valami alapján el kell kezdeni a munkát.
Szentes Dezső polgármester: Szükség lesz a rajzra a kivitelezőtől, ez megoldható?
Tóth András egyesületi elnök: Igen, azt el tudom hozni.
Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Mikorra kell átadásnak lennie?
Tóth András egyesületi elnök: Május 29-ig.
Szmorad László alpolgármester: Nem csak a mi településünk jár ilyen cipőben.
Szentes Dezső polgármester: Igen. Az előző képviselő-testületi ülésen elmondtam, hogy több helyről 
kértem segítséget, de visszautasítanak.

1630-kor Tóth András távozott az ülésről.

3. Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Erdődi Andrea védőnő

Szentes Dezső polgármester : Az írásos beszámoló kiküldésre került. A védőnő személyesen nem tudott 
megjelenni, de kérte, hogyha van kérdésetek, akkor azt írásban tegyétek fel neki és majd én eljuttatom 
hozzá.
Szentes Dezsőné képviselő: A statisztika és a papír mögött sokkal több áll. Pontos és precíz munkát végez 
a védőnő. A nyolcadik osztályos gyerekek esetén is jól előkészítette a feladatokat. Helyettesítőként 
nagyon jó munkát végez.
Szentes Dezső polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazzunk.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolóját és úgy határozott, hogy 
elfogadja azt.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester
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4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső, polgármester

Szentes Dezső polgármester. Március elején beszerzésre kerültek a nőnapi virágok, összesen 30,8 ezer 
forint értékben. Az LTP szerződések felmondása február 28. nappal be lett adva, de el is lett utasítva, mert 
a bank szerint a legkorábbi felmondási idő május 31. lehet, vagy a hitelszerződés lejáratától 
visszaszámított 2 hónap, ami július 31. Viszont tovább már nem kell fizetni ezt. Március 1. nappal újra 
indult a START program, mezőgazdasági részen összesen 12 fő dolgozik. A kisbusz beszerzése 
közbeszerzés köteles lesz, a közbeszerzés lebonyolítására két ajánlat érkezett. A pénzügyi előadói állás 
jelentkezési határideje is lejárt. Nógrád Megyei Területfejlesztési Kht. felé beadásra került 3 projektötlet, 
többek között akadálymentesítésre, útépítésre is. Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és 
Feladatellátási Társulásának varsányi ülésén tisztázásra került, hogy a 2014-2020 között időszakban nem 
lehet utak javítására pályázni. Viszont a közmunka program keretében lehet például melegedőt kialakítani 
és például akkor már az odavezető út is javíthatóvá válik majd. Az óvodával kapcsolatosan folyamatosan 
adatokat kérnek be, mint például a 3-6 éves gyermekek száma és adatai, az épületről fénykép -  amelyek 
benyújtásra is kerültek. Forrásokat kell hozzá keresni majd, ha megnyílnak a pályázati források.
Szmorad László alpolgármester. Előre ezt megtervezni a jelenlegi költségvetési helyzetben nem lehet. 
Szentes Dezső polgármester. Ez részünkről jelzésre is került.
Szmorad László alpolgármester. Javaslom, hogy legyen egy előzetes költségvetés és saját adatok, helyi 
szakember véleményezése szerint. De nem szabad az épületgépészeti dolgokat kihagyni belőle.
Szentes Dezső polgármester: 1 -2 csoportos óvoda tervezésére fel lehet kérni egy szakembert az előzetes 
költségvetés elkészítéséhez.
Takács Tamás képviselő: Nem lehet az Ali házából óvodát csinálni?
Szentes Dezső polgármester. Margit néni házából lesz az óvoda, és nem az egészségcentrum.
Szmorad László alpolgármester Szalmatercs főterével kapcsolatosan is vannak már elképzelések. Az 
óvodát nehéz lesz megvalósítani, kell hozzá alkalmazott is majd. Miből tudjuk majd ezt fedezni?
Vincze Nikolett jegyző. Normatívából.
Szmorad László alpolgármester. De nem lehet mindent a működésre fordítani.
Vincze Nikolett jegyző : A normatívából 2 fő óvónőt és 1 fő dajkát kell foglalkozatni egy egycsoportos 
óvoda esetén.
Szmorad László alpolgármester. 100 %-ban támogatott lesz-e a pályázat, vagy csak 60-65 %-ban? Ki is 
kell alakítani majd, de lesz-e hozzá forrás vajon?
Szentes Dezső polgármester. A szarvas pályázatra 12 ezer forint regisztrációs díjat kell majd fizetni. Egy 
képviselő-testületi tag kérdezte, hogy egy szalmatercsi vállalkozónak összesen mennyi adótartozása van, 
válaszom: 275.245,- Ft. Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot a temető Petőfi útról nyíló szakaszának a 
járdaépítésére.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tulajdonában álló temetőhöz vezető járda felújításával és kiépítésével kapcsolatos 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy részletes árajánlatot kér (munka és 
anyagköltség) annak elkészítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok 
beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: polgármester

Szentes Dezső polgármester. Megkerestük a Belügyminisztériumot, hogy tud-e a kultúrház befejezéséhez 
forrást biztosítani. Kérem a képviselő asszonyt, ismertesse a levelet.
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Szentes Dezsőné képviselő felolvasta a Belügyminisztérium levelét.

Szentes Dezső polgármester: Az adósságkonszolidáció miatt és mert a hatályos költségvetési törvény 
önkormányzati fejezete nem tartalmaz olya előirányzatot, amely lehetővé tenné az IKSZT gépészeti 
munkáinak finanszírozását a kérelem elutasításra került. Megkerestem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 
is, a gyalogjárda kiépítésével kapcsolatosan. Kérem a képviselő asszonyt, ismertesse a levelet.
Szentes Dezsőné képviselő felolvasta a levelet.

Szentes Dezső polgármester Lényegében indokolt a járda kialakítása, de ezt meg kell terveztetni is, 
valamint a kiépítés és a fenntartása a települési önkormányzat feladata.

1655 Rusznyák János, a Szalmatercsi RNÖ elnöke megérkezett az ülésre.

Szmorad László alpolgármester. Megjegyezném, hogy a kultúrház kivitelezése során miért nem 
említették, hogy nem lesz elegendő a forrás az épületgépészetre?
Szentes D ezső polgármester. Kérem, a tájékoztatóm tudomásul vételét.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadása
Előterjesztő: Szentes Dezső, polgármester 
Hegedűs Oszkámé pénzügyi főelőadó

Szentes D ezső polgármester. Kérem Hegedűs Oszkámét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Hegedűs Oszkámé pénzügyi főelőadó : Ismertetném a bevételi és kiadási oldal előirányzatainak 
módosítását. Az előterjesztési anyagban is fel lett tüntetve, hogy mi módosul. Mindkét oldal azonos 
összeggel, 2.473.189,- Ft-tal csökken. Az előirányzat módosítás lényegében a 2013. évi teljesítéshez lett 
igazítva és annak megfelelően lett módosítva a kiadási és a bevételi oldal is.
Takács Tamás képviselő: Mi volt az egyéb építmény értékesítés?
Hegedűs Oszkámé pénzügyi főelőadó : Az a telepíthető pavilon tárgyi eszköz értékesítéséből származik, 
az érték áfával együtt van feltüntetve. A költségvetési beszámoló elfogadása 2014. április 30-ig fog 
elkészülni és a képviselő-testület elé kerülni.
Takács Tamás képviselő: Nem látom, hogy a bevételek fejlesztésre lettek volna használva.
Szentes D ezső polgármester. Működésre kellett fordítani a bevételeket, a kötelező feladatok ellátása teszi 
ki szinte a költségvetést.

1710 Illés Péter László -  külsős bizottság tag megérkezett az ülésre.

Takács Tamás képviselő: Előző évben is minden a működésre ment. De mikor fogunk fejlesztésre 
fordítani pénzt?
Szentes Dezső polgármester: A kötelező feladatok ellátására fordítandó normatívák a kiadások 70-90 %-t 
fedezik, ezért nem lehet a fejlesztéseket megoldani.
Takács Tamás képviselő: Fejlesztésre is kell fordítani költségeket. De ha a költségvetésben 400 e Ft 
fejlesztési kiadás van, akkor azt arra is fordítsuk.
Szmorad László alpolgármester: Alacsony a lakosságszám, kevés a finanszírozás. Ezért nem lehet a 
fejlesztéseket megvalósítani.
Vincze Nikolett jegyző: Amiről most beszélünk, ez az előző év. A belső ellenőrzés az előző időszakban 
hiányolta a fejlesztési kiadások betervezését, mert például az olyan jellegű kiadásokat működésből 
fedezett a testület, amit fejlesztésből kellett volna, mint például a hivatal parkettázásának költségei. 
Szentes Dezső polgármester: Voltak fejlesztések az előző időszakokban is: polgármesteri hivatal 
felújítása, játszótér kialakítása, számítógépek és faxgép beszerzése, volt kátyúztatás és a ravatalozót is 
felújítottuk. Van-e több kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, szavazzunk.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (11.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 17.15 órakor távozott az ülésről.

6. Testvér települési kapcsolat lehetőségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

Szentes Dezsőpolgármester. Takács képviselő úr tiéd a szó.
Takács Tamás képviselő: A szlovákiai Bussa község polgármesterével vettem fel a kapcsolatot, a 
határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésének keretében. Más szlovák településsel sincs kapcsolatunk. A 
Társulás beindulásával több lehetőség is várható majd. Többek között történelmi kapcsolatunk is van 
Bussa községgel, földbirtokosunk útján. Ez nem pénzügyi együttműködés, csupán baráti.
Szmorad László alpolgármester. Ennek a régiónak van gazdasági vonatkozása is, erdészeti -  vadászati 
tevékenységek területén régiókat fognak várhatóan támogatni, ezért például előnyös az együttműködés. 
Takács Tamás képviselő: Ki kell használni a szlovák határ hosszát, hiszen ez teljesen Győrtől 
Nyíregyházáig tart.
Vincze Nikolett jegyző : Az ilyen típusú együttműködés kiépítésére mindig vannak pályázati források. 
Szmorad László alpolgármester. Vadászati területen ez már működik.
Vincze Nikolett jegyző: Ha erről megegyezik a képviselő-testület, akkor erre lehet pályázatot beadni. 
Takács Tamás képviselő: A bussai polgármester úr holnap délután udvariassági látogatásra jön, szeretne 
a képviselő-testület tagjaival és polgármester úrral is találkozni.
Szentes Dezső polgármester: Hozzunk határozatot, hogy Szalmatercs község kezdeményezi testvér 
kapcsolat kialakítását Bussa községgel.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a testvér 
települési kapcsolat lehetőségeivel kapcsolatos előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy kezdeményezi a szlovákiai Bussa községgel a testvér-települési kapcsolat 
kialakítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

7. Településfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó forrástérkép és projektfinanszírozási tanulmány 
elkészítésére adott ajánlat megtárgyalása.

Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

Szentes D ezső polgármester: Takács képviselő úr tiéd a szó.
Takács Tamás képviselő: A Norvég Alapnak több pályázati lehetősége volt. A Faluház és a sportpálya 
felújítása, a Roma Önkormányzat bevonásával, mert ugye ez kritérium lett volt. A ProjectMine Kft-vel 
így kerültem kapcsolatba. El lett nekik mondva, hogy mi az alap cél és mi a költségvetés. Ez a pályázat
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azért lett volna jó, mert norvégiai megítélésű lett volna, mivel a Norvég Alapnál lehetett pályázni. A 
településfejlesztési koncepció el lett küldve ennek a cégnek, aki 250 e Ft + ÁFA díj ellenében 
tájékoztatást adna a megfelelő pályázati lehetőségekről 2014-2020 között. Azért tartanám célszerűnek 
megfontolni ezt az ajánlatot, mert nem tudni, mikor fognak pályázatot kiírni településfejlesztési célokra. 
Szmorad László alpolgármester. Jó ötlet, de azért át kell gondolni, mert a megvalósítás időszaka már 
áthúzódik a következő ciklusra és a következő képviselő-testület már nem biztos, hogy egyet fog érteni 
vele. Egyrészt ez egy nagyon jó  ötlet, mivel mi leterheltek vagyunk és ők figyelnének.
Takács Tamás képviselő: Ez egy több évre szóló szerződés, amit két részletben kell kifizetni. Ha 
egyetértünk vele, akkor a szándékunkat jelezzük és küldik a megállapodás tervezetet.
Vincze Nikolett jegyző: Jó lenne előre látni a megállapodás tervezetet, hogy pontosan tudjuk a dolgokat. 
Sajnos Szalmatercsen nincs humán erőforrás arra, hogy egy-egy pályázatot megírunk. Gondolom ez egy 
tanulmány lesz várhatóan.
Szmorad László alpolgármester. Ha szólunk egy pályázatíró cégnek, akkor az ingyen figyeli a 
lehetőségeket.
Takács Tamás képviselő: Nézzük meg a cég honlapját, hogy pontosan lássuk mivel is foglalkoznak, ott 
lesznek majd referenciák is.
Szentes D ezső polgármester. Tartsunk 5 perc szünetet.

1735 -ko r  Szentes Dezső polgármester szünetet rendelt el, az ülés 1T4 -kor folytatódik. Hegedűs Oszkárné 
pénzügyi főelőadó 17.45 órakor bejött az ülésre.

Szentes Dezső polgármester: Ne vessük el az ötletet. Jöjjenek le a cég képviselői és készítsék el az 
együttműködési javaslatot.
Takács Tamás képviselő: Előbb inkább a kérdéseinket tegyük fel és csak utána legyen személyes 
találkozó.
Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem mindenki üljön le és írjátok meg együtt a felmerülő kérdéseket. 
Takács Tamás képviselő: A felmerült kérdéseket a jegyzőnő majd elküldi nekik.

8. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

A) Talajterhelési díj

Szentes Dezső polgármester: Megkérem Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadót, hogy a talajterhelési 
díjjal kapcsolatosan mondja el felmerült problémákat.
Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: A talajterhelési díjról szóló bevallás 28 főnek lett kiküldve. 
Három fő ki lett belőle véve. Ezekből 1 fő azonnal igazolta ÉRV számlával, hogy nincs fizetési 
kötelezettsége. Egy lakos jelezte, hogy más van a mentességek soron a bevallásban és más a helyi 
rendeletben. Jó lenne, ha az átalánydíjasoknak is lehetne kedvezményt adni, akár visszamenőleg is. 
Összesen 9 főt érint ez a kérdés.
Vincze Nikolett jegyző: A rendelet módosításával lehet csak kedvezményt adni.
Szentes D ezső polgármester. Lehet-e 40 % kedvezményt adni?
Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Én javasolnám, hogy legyen 40 % a kedvezmény mértéke és 
legyen a részletfizetési lehetőség is.
Vincze Nikolett jegyző: Az átalány meghatározásának célja a közművesítés. A rezsicsökkentés kapcsán az 
állam lehet, hogy július 1-től a visszakötések díját is átvállalja. Mivel a jegyző az adóhatóság, majd ő 
kérelemre ad részletfizetési lehetőséget, vagy akár mulasztási bírságot szab ki 500 ezer forintig.
Szentes D ezső polgármester: Javaslom, hogy módosítsuk a helyi rendeletet és adjunk 40 % kedvezményt. 
Valamint kerüljön sor a rendelet további módosítására is: egészítsük ki a kedvezményezettek körét a 
fogyatékossági támogatásában és a vakok személyi járadékában részesülők körével.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi rendeletet alkotta:
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 17.55 órakor távozott az ülésről.

B) Falubusz

Szentes Dezső' polgármester. A falubusz beszerzéshez kapcsolódó projekt lebonyolítása közbeszerzés 
köteles eljárás lesz. Kértünk ajánlatokat, melyek ismertetnék: 1. ajánlat nettó 200 ezer forint és külön 
fizetendő a hirdetmény díja, ami 80 ezer forint; a másiké pedig nettó 140 ezer forint és külön fizetendő a 
hirdetmény díja, amit várhatóan 80 ezer forint.
Takács Tamás képviselő: Szerepel-e Szalmatercs címere a kisbuszon?
Vincze Nikolett jegyző : Pontos arculati tervek vannak, aminek meg kell felelni.

C) Földcsere kérelem

Szentes D ezső polgármester. A következő téma a földcsere kérdése. Egy szécsényi lakos kérelmezte a 
belterület 13,14,15 helyrajzi számú művelési ágú ingatlanjait az önkormányzat 045 hrsz-ú közút művelési 
ágú ingatlancseréjét.
Szmorad László alpolgármester. Pontosítsuk le, hol is van ez a terület.
Szentes D ezső polgármester. A málna telepítés mellett. A Cseres oldalban, a földút melletti részen.
Vincze Nikolett jegyző : Az út forgalomképtelen vagyonelem, ezért sem eladni sem pedig elcserélni nem 
lehet.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tulajdonában álló, Szalmatercs külterületén található, 045. helyrajzi számú, kivett 
közút művelési ágú földterület iránti cserekérelmet és azt elutasítja, mivel az 
ingatlan az önkormányzat törzsvagyonába tartozó, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező forgalomképtelen nemzeti vagyonelemek közé tartozik.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

D) Elővásárlási jog

Illés Péter László külsős bizottsági tag : Szalmatercs Önkormányzatának tulajdonában van két földrészlet, 
köztük pedig van egy magántulajdonban álló földterület, amire javaslom, hogy az önkormányzat 
licitáljon.
Szentes D ezső polgármester. A 1123 hrsz-ről van szó. Kérdezem, hogy nyilatkozzunk-e elővásárlási 
jogunkról?

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (1 tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szalmatercs 1123 hrsz. terület elővásárlási nyilatkozatával kapcsolatos 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a 
földterület megvásárlását és nyilatkozzon elővásárlási jogáról.
A képviselő-testület az előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

E) Hulladékdíj szüneteltetése

Szentes D ezső polgármester. Egy szécsényi lakos jelezte, hogy megvásárolta az Arany János út 1. sz. 
alatti ingatlant, de életvitelszerűen nem költözik oda. Jelezte, hogy a szemétszállításra nem tart igényt és 
kérelmezte a szemétszállítási díj eltörlését 2014. április 1-től.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Szalmatercs, Arany János út 1. szám alatti ingatlan üresen állásáig a 
hulladékkezelési szolgáltatást 2014.04.01. napjától szünetelteti.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót értesítse.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

F) Falu- és tanyagondnoki képzés

Szentes D ezső polgármester. Falu- és tanyagondnoki képzési kötelezettsége van a falugondnoknak. A 
képzés szervezője az NCSSZI, a képzés várható 2014. május 12-től indul. A képzés részvételi díja 185 
ezer forint. A képviselő-testület döntését kérem az ügyben.
Szmorad László alpolgármester. Visszaigényelhető-e ez a költség?
Vincze Nikolett jegyző'. Nem, de köthető például tanulmányi szerződés a falugondnokkal.
Szentes D ezső polgármester: Javaslom, hogy akkor két évet határozzunk meg benne, és amennyiben 
esetleg nem sikerülne a vizsga, úgy a pótvizsga díját is saját magának kell állnia. Az utazási és szállás 
költségek nem kerülnek megtérítésre. Javaslom, hogy ez kerüljön elfogadásra.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
NCSSZI által szervezet falu- és tanyagondnoki képzést és úgy határozott, hogy a 
falugondnok képzési költségét teljes összegben vállalja, valamint tanulmányi 
szerződést köt a falugondnokkal.

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2014. (IV.03.) számú határozata

11



A képviselő-testület az előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

G) Kazánok ügye

Szentes Dezső polgármester. Megkeresett a I. István Általános Iskola igazgatója levélben, melyben 
jelezte, hogy a használaton kívüli kazánokat szeretné leselejtezni. A selejtezési kérelméhez küldött 
selejtezési jegyzőkönyvet és fényképeket is. Az intézmény vezetője jelezte, hogy a selejt eladásából 
származó bevételt az intézmény vagyonbiztonságának növelésére fordítaná, drótfonatot és kamerákat 
szerezne be. Hozzájárul-e a képviselő-testület a selejt kazánok értékesítéséhez?

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
karancssági I. István Általános Iskola selejtértékesítésével kapcsolatos kérelmét, és 
úgy határozott, hogy engedélyezi a vagyon elidegenítését. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy az értékesítésből befolyt összeget az intézmény vagyonvédelmére 
kell, hogy fordítsa az intézmény vezetője.
A képviselő-testület az előteljesztést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

H) Használt ruha konténer

Szentes Dezső, polgármester: Egy gyöngyösi illetékességű egyéni vállalkozó a következőkkel fordult 
hozzánk, a település területén a használt ruhák begyűjtésére alkalmas konténert kihelyezését kérte. 
Hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy egy fém konténer kerüljön kihelyezésre?

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással, igen szavazat 
nélkül a kérelmet elutasította és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ármós 
Mihály egyéni vállalkozó használtruha-gyűjtési konténer kihelyezési kérelmét, és 
úgy határozott, hogy a település közterületein nem engedélyezi a használt-ruha 
gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezését és a kérelmet elutasította.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vállalkozót a döntésről 
értesítse.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester jeg y ző
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I) Rongyfűtés

Szentes Dezső polgármester: Folyamatos problémaként jelentkezik a használt ruha égetéséből származó 
levegőszennyezés.
Vincze Nikolett, jegyző: Már több lakossági bejelentés is érkezett, az utóbbi éppen telefonon hozzám. A 
levegőszennyezettség mérése, amire mérőműszert kellene kihelyezni, már nem a jegyző hatásköre. A 
járási hivatal hatáskörébe került levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárás. A rendőrkapitányság is azt 
javasolta, hogy akár az önkormányzat, akár pedig a lakosok működjenek együtt a nyomozóhatósággal ez 
ügyben és akár még nyomravezetői díjat is fel tudnak ajánlani. Akar-e a képviselő-testület hivatalosan 
feljelentést tenni?
Szmorad László alpolgármester: Vannak olyan lakosok, akik tennének feljelentést.
Szentes Dezső polgármester: Mit tegyünk akkor? Tegyünk feljelentést?
Vincze Nikolett jegyző: Javaslom, hogy tegyünk bejelentést a járási hivatalhoz.
Szentes Dezső polgármester: Én is javaslom.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
levegőszennyezettséggel kapcsolatos bejelentéseket, és úgy határozott, hogy 
kezdeményezi a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalánál a 
levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárást a település lakosainak védelmében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy legyen közterület felügyelő a településen. Vagy a társulási 
megállapodásban ne csak gyepmesteri, hanem közterület-felügyelői feladatok is legyenek. Szedhetné 
például a mozgóárusok vonatkozásában a fizetendő díjakat is.
Szentes D ezső polgármester: Véleményem szerint a közterület-felügyelői tevékenység csak közszolgálati 
jogviszonyban látható el. Az önkormányzatnál ez nem megoldható. Kérhetünk viszont árajánlatot a 
salgótarjáni Közterület Felügyeleti Irodától. Az óvoda kérdésére visszatérve. Melyik házban kerüljön 
kialakításra az óvoda?
Szentes Dezsőné képviselő: Azt jogszabály pontosan leírja, hogy mekkorának kell lennie az egy főre jutó 
négyzetméternek. Csak azután lehet dönteni, hogy melyik épület megfelelő a célra, hogyha ezek 
tisztázásra kerülnek.

J) Belső ellenőrzési feladatok

Szentes Dezső polgármester : Törvényességi felhívás érkezett, mivel az önkormányzat belső ellenőrzése 
nem megoldott.
Vincze Nikolett jegyző: Salgótarján Többcélú Társulása látta el a feladatot az előző években. Vannak 
környékbeli egyéni vállalkozók is erre a területre. Jogszabály előírja azt is, hogy Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvvel is rendelkeznie kell az önkormányzatnak, de a kézikönyv elkészítéséhez a belső 
ellenőrzésre szerződést kell kötni, valamint az SZMSZ-ben is rögzíteni kell, hogy milyen módon kerül 
ellátásra ez a terület. Ha a környékbeli társuláshoz csatlakozunk, akkor azt rögzíteni kell az SZMSZ-ben 
is.
Szentes Dezső polgármester: Javaslom, hogy módosítsuk az SZMSZ-t és a következő ülésen tárgyaljuk 
meg.
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K) Képviselői felvetések

Takács Tamás képviselő: A testvérkapcsolat kialakítása és a ProjektMine kapcsán is cél lenne az, hogy 
minél nagyobb megtakarításra tegyen szert az önkormányzat. Egy cég led világításra cserélné a 
közvilágítást. Vállalnák a karbantartást és egy energiakorszerűsítési koncepciót is készítenének. Javaslom, 
hogy hallgassuk meg a cég képviselőit.
Szentes Dezsőpolgármester: Rendben.
Takács Tamás képviselő: A közmunka program kapcsán javaslom, hogy azonos elvek szerint kerüljön 
megítélésre a végzendő munka, illetve, hogy javasolnák célokat is: Templom mögötti terület kitakarítása, 
illetve a játszótér kialakításából maradt föld eltávolítása.
Szmorad László alpolgármester: A  kátyúzásból maradt hasznosítatlan anyagokat távolítsák el.
Takács Tamás képviselő: Ha van köztük hegesztő, akkor a kultúrház kapuját is meg lehetne csinálni, 
valamint a kultúrház zöld területeinek a helyreállítását is meg lehetne kezdeni. A feszületek festése és 
renoválása is további feladat lenne.
Szentes D ezső polgármester: Tartsunk 5 perc szünetet.

1905-kor Szentes Dezső polgármester szünetet rendelt el, az ülés 1910-kor folytatódik. 19.05 órakor 
Rusznyák János, Szalmatercsi RNÖ elnök távozott az ülésről.

Szentes Dezső, polgármester: Visszatérve az előzőekre: közterületi díj beszedésére csak köztisztviselő 
jogosult. A fejlődő településeken pedig sok civil szervezet működik, akik rengeteg feladatot átvállalnak 
az önkormányzatoktól, továbbá a civil szervezetek által benyújtott pályázatok akár 100 %-os támogatást 
is kaphatnak.
Illés Péter László külsős bizottsági tag: Nem lehetne egy-egy táblát kirakni a település határaiba, hogy 
melyek a díjköteles tevékenység folytatásának szabályai?
Vincze Nikolett jegyző: A  mozgóárusokat a településről kitiltani nem lehet. A kereskedelmi 
tevékenységet végzők a jegyzőnél vetetik magukat nyilvántartásba. A mozgóárusok esetén a székhely 
jegyző a megadott útvonal által érintett települések jegyzőit tájékoztatja a mozgóárusításról.
Szentes Dezsőné képviselő: Szeretném kérdezni a képviselő-testületet, hogy a TeSzedd akcióra 
regisztrálunk-e idén?
Szentes Dezső polgármester: Én javaslom.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. 
évi TeSzedd akcióhoz való regisztrációt és úgy döntött, hogy csatlakozik a 
TeSzedd 2014 -  Önkéntesen a tiszta Magyarországért május 9-11 közötti 
programjához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

Takács Tamás képviselő: Javaslom, hogy a játszótér garanciális felülvizsgálatára, az esetleges javításokra 
hívjuk fel a kivitelező figyelmét.
Szentes Dezső polgármester: Jöjjön ki a kivitelező, nézze meg a játékokat május 30-ig.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
játszótér garanciális felülvizsgálatához és javításához kapcsolódó javaslatot, és úgy 
döntött, hogy felhívja a kivitelező figyelmét az időszakos felülvizsgálat és javítás 
elvégzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye

Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester

Takács Tamás képviselő: Egyesületünk kapott járdalapokat, amelyeket ezúton felajánlanánk a Temető 
felé kialakítandó járda elkészítéséhez. Illés Péter László kérésetekre szívesen benyújtja árajánlatát a 
kivitelezéshez kapcsolódóan.
Illés Péter László külsős bizottsági tag: Javaslom, hogy konkretizáljunk le egy dátumot, amikor ki tudunk 
menni megnézni a területet és utána tudok árajánlatot adni.
Takács Tamás képviselő: Szombaton kimegyünk és megnézzük.

1930 Illés Péter László távozott az ülésről.

Szentes D ezső polgármester: Újabb lehetőségünk lenne kamerarendszerre pályázni, kérem a testület 
jóváhagyását. A pályázat 100 %-os támogatású. A projekt összköltségvetése nettó 6.145.300 Ft, áfa: 
1.659.231 Ft, azaz bruttó: 7.804.531 Ft.

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására benyújtani kívánt projektet és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt 
be kamerás térfigyelő rendszer kiépítése érdekében.
A projekt összköltségvetése nettó 6.145.300 Ft, áfa: 1.659.231 Ft, azaz bruttó: 
7.804.531 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa.

Határidő: 2014.április 24.
Felelős: polgármester

Szentes Dezső, polgármester: A munkaügyi központban lehetőség nyílt „A nők 40 éves szolgálati 
jogviszonyának megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci programjához csatlakozni. Lenne 
is egy helyi lakos, akire ezt a támogatást igénybe vehetnénk. 9 hónap támogatott időszak után további 2 
hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk lenne.
Vincze Nikolett jegyző: Az önkormányzatnak nincs üres álláshelye.
Szentes D ezső polgármester: Akkor hozzunk létre 1 fő hivatalsegéd státuszt és éljünk a támogatási 
lehetőséggel.

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2014. (IV.03.) számú határozata
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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 
47/2014. (IV.03.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1 
fő hivatalsegédi státuszt hoz létre az önkormányzat alkalmazásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a státusz betöltéséről 
gondoskodjon.

Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester

, a /  
Vincze Nikolett

jegyző

alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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SzaCmatercs %pzség Önkormányzata (Polgármestere
3163 SzaCmatercs, %ossuth út 48.

<TeC..: 32/501-010, <Fcuq32/501-011 
E-mail: szalmatercspm@told.inet.hu

M e g h í v ó

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli ülését 

2014. április 03-án (csütörtökön) 16.00 órára összehívom, 

melyre ezennel tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatala (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.)

Napirendi javaslat:

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai

2. Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: védőnő

3. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása elfogadása
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester,
Hegedűs Oszkámé pénzügyi főelőadó

5. Testvér települési kapcsolat lehetőségeinek megtárgyalása.
Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

6. Településfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó forrástérkép és projektfinanszírozási tanulmány 
elkészítésére adott ajánlat megtárgyalása.

Előterjesztő: Takács Tamás képviselő

7. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Kérem, hogy az ülésen a Napirend fontosságára való tekintettel pontosan megjelenni szíveskedjék!

Szalmatercs, 2014. március 27.

Kapja továbbá:
1. Rusznyák János -  Szalmatercsi RNÖ elnö
2. Illés Péter László - külsős bizottsági tag
3. Horváth Tamás - külsős bizottsági tag
4. Nógrád Megyei Kormányhivatal
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Beszámoló

a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2013. évben végzett munkájáról 

Szalmatercs községben

Készítette: Járosi-Plavecz Andrea 

Papp Krisztina



Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (Gyvt) 96. §. 
(6) bekezdése szerint a helyi Önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a Képviselő-testület 
megtárgyal.
A törvényben foglaltaknak megfelelően a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 
munkájáról Szalmatercs községben az alábbiak szerint számolunk be.

Személyi és tárgyi feltételek, szervezeti felépítés és működés

A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása a Salgótarján és Térsége Önkormányzati 
Táruslás által fenntartott Egészségügyi -  Szociális Központ irányítása alatt történik. A 
település gyermekjólétis családgondozója Papp Krisztina, családsegítés családgondozója 
Járosi-Plavecz Andrea.
A gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása a polgármesteri hivatal épületében történik, hetente 
egy alkalommal, csütörtöki napon. Az irodahelyiségben számítógép, nyomtató és Internet 
hozzáférés áll rendelkezésre, melyek megkönnyítik a napi munkát.
A szolgálat elhelyezése megfelelő, lehetőséget biztosít családok fogadására, négyszemközti 
bizalmas beszélgetések és kapcsolattartások lebonyolítására.

I. Gyermekjóléti Szolgálat

1. Szakmai feladatainak rövid bemutatása, törvényi háttere:

A gyermekjóléti alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg.
Tevékenységünk olyan gyermekekre és családokra terjed ki, akik a külső és belső erőforrásaik 
fogytán, önerejükből nem tudják megoldani a problémát.
Ügyfeleink többségét a hátrányos helyzetű gyermekek, családok teszik ki. A családgondozás 
során feltáljuk a családban jelentkező működési zavarokat, problémákat, konfliktusokat, és 
azokat a külső tényezőket, amelyek előidézik a gyermek veszélyeztetettségét.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége a 2013- as évben
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek, működése nem hatósági, hanem 
szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ 
közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, mentális gondozás, életviteli 
tanácsadás.
Kapcsolatot tartok a gondozott családokkal, az intézmény munkatársaival, más segítő 
szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, 
társintézményekkel.
Napi munkám során forgalmi naplót vezetek, szakmai munkámat gondozási lapokon 
dokumentálom, és feljegyzéseket készítek a családlátogatásaimról, tapasztalataimról. KSH 
részére minden évben statisztikát készítek.

Az alapellátás a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gondozási forma, a védelembe vétel 
hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul.
A családgondozó az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy egyéb



hatósági kezdeményezésre (pl. védelembe vétel), esetleg a gyermekvédelmi gondoskodás 
(szakellátás) körébe tartozó intézkedésre van-e szükség.

Gondozási esetek száma Szalmatercsen

Alapellátás Védelembe vétel Szakellátás

Gyermekek száma 6 5 -

Családok száma 2 2 -

A családok problémái halmozottan fordulnak elő. A kezelendő problémák nagy részben a 
szülők helytelen életviteléből adódnak. Gyakori a felelőtlen, gyermeket veszélyeztető szülői 
magatartás. A felelőtlenségből adódó anyagi problémák nagyon jellemzőek, majd ebből szinte 
egyenes út vezet a gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolásához, a lakókörnyezet 
elhanyagolásához, higiéné hiányához, a szülők konfliktusos kapcsolatához.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai

Probléma típusa Kezelt problémák száma
Anyagi 18
Gyermeknevelési 12
Családi konfliktus 1
A család helytelen életvitele 12

Több család küzd létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, 
illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen 
életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a 
törlesztő részletekkel való elmaradás miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe.
A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. 
Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta. A szülők a 
megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a 
helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó 
beavatkozása.
A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével 
jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás. Egyre komolyabb 
probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait.

A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. Csak azoknál a családoknál eredményes a 
családgondozás, ahol a szülő maga is fontosnak tartja, hogy a gyermekével kapcsolatos 
veszélyeztetés megszűnjön, illetve képes arra energiát fordítani, hogy megfeleljen annak a 
társadalmi normának, amely szerint a gyermek érték, nevelését, gondozását első sorban a 
családnak kell biztosítania. Többségében azonban jellemző a gyermekjóléti szolgáltatásra, 
hogy aki bekerül a rendszerbe, az benn is marad akár hosszú évekre.

A családgondozói tevékenység
Szakmai tevékenység Esetek száma

Információnyújtás 14
Segítő beszélgetés 18
Tanácsadás 12
Hivatalos ügyekben közreműködés (környezettanulmány, 
javaslat készítése)

családgondozói 7



Családlátogatás 24
Közvetítés más szolgáltatóhoz (pl. pszichológus, jogász, addiktológia) 2
Tárgyaláson (védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel, felülvizsgálatok) való 
részvétel 1

A családlátogatások jelentősége a kliensek életkörülményeinek megismerésében rejlik, 
emellett élethelyzetük jobb megértését is segíti. A család saját környezetében elhangzott 
információk, beszélgetések esélyt adnak arra, hogy több dolog kerüljön felszínre, a hivatali 
helyiségben zajló beszélgetéshez képest. Talán könnyebb érzelmeket, problémákat, 
gondolatokat megfogalmazni a mindennapi élet közegében.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti 
kapcsolat helyreállításához. Szalmatercs településről jelenleg nincs szakellátásban gyermek.

A jelzőrendszer működése
A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik az észlelő és jelzőrendszer működtetése, 
amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes 
gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.
Az észlelő- és jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő 
szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal és gyermekekkel 
kapcsolatos problémák jelzése során kerül a szolgálat látókörébe a megoldandó feladat. Ez az 
együttműködés team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt a megoldás is 
sokszor csak a szakterületek együttműködése során valósul meg.

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma
Jelző intézmény Jelzések száma

Egészségügyi szolgáltatók (védőnő, háziorvos és kórház) 3
Közoktatási és köznevelési intézmények 3

Nagyon fontos szerepe van a probléma megoldásban a jelzőrendszeri tagok időben nyújtott 
információinak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. A munkám során nagy 
segítségemre volt az önkormányzat, és az intézmények vezetői, dolgozói.
A védőnőtől 2 esetben kiskorú várandós, 1 esetben szociális válsághelyzetben lévő várandós 
anya ügyében érkezett jelzés. 2013 évben 1 alkalommal történt közös családlátogatás a 
védőnővel, ezt a felmerülő problémák összetettsége indokolta.
Iskolától és óvodától egyaránt az igazolatlan hiányzások miatt szokták keresni a gyermekjóléti 
szolgálatot. Szalmatercsen az iskolakerülés nem jellemzi a fiatalokat, 2013 évben összesen 3 
alkalommal érkezett jelzés igazolatlan hiányzás miatt. 1 gyermek hiányzásai haladták meg az 
50 igazolatlan órát, így a gyermek védelembe vételére és az iskoláztatási támogatás 
szüneteltetésére került sor.
A jelzőrendszer tagjaival, leginkább az iskolákkal, óvodával, védőnővel, rendőrséggel szoros 
kapcsolatban áll a szolgálat, kölcsönös tájékoztatás és együttműködés jellemzi munkánkat.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása
A gyermekjóléti szolgálat feladata a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, 
segítése, tanácsokkal való ellátása.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója folyamatos kapcsolatban áll a védőnői 
szolgálattal, probléma esetén értesítik egymást. Az elmúlt évben 1 fő válsághelyzetben lévő 
várandós anya volt a településünkön, problémáját a védőnő segítségével eredményesen 
kezeltük.



II. Xsaládsegítő Szolgálat

1. Szakmai feladatai, a családsegítő szolgálat munkája

A családsegítő szolgálat szakmai feladatainak meghatározása a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben van rögzítve.
A szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező ügyfelek 
eligazodásának segítése ebben a bonyolult világban, egyszerű, közérthető tájékoztatással. 
Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a számára túl nehéznek tűnő mindennapos 
problémák elől, hanem ismerje és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában.
A szociális szakma ezt segíti elő a maga eszközeivel, ha nem intézményekhez irányítjuk őket. 
A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében 
tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenti 
ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt.
Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a 
gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az 
ellátásokhoz való hozzájutás módjáról.
Az aktív korúak rendszeres szociális segélyezéséhez kapcsolódó programban 2013. évben 3 
fő vett részt.
Elmondható, hogy jelentkezési kötelezettségüknek eleget tesznek, emiatt ritka esetben kellett 
az ügyfeleket felszólítani. A beilleszkedési tervben feladatként szerepel a rendszeres 
kapcsolattartás, valamint az együttműködési megállapodásban foglaltak betartása, hiszen ez 
alapján dolgozunk együtt.

2. A problémák megoszlása

2013-as év folyamán elsősorban az anyagi jellegű nehézséggel küzdő családokkal, egyénekkel 
kerültünk kapcsolatba. Az anyagi nehézséggel összefüggésben álltak a foglalkoztatási 
problémák, valamint az emberek egészségi állapotának romlása, mely által bevételük 
csökkent, kiadásaik pedig megemelkedtek. Nagy számban jelent meg az információhiány, és 
az ügyintézésben való elakadás, mely megnehezítette egy-egy család élethelyzetének pozitív 
változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a családi-kapcsolati, lelki
mentális, életviteli, gyermeknevelési nehézség is, valamint családon belüli vélt bántalmazás.

A kliensek gazdasági aktivitását tekintve leggyakrabban álláskereső és inaktív személyekkel 
kerültünk kapcsolatba. Egyre többször keresi fel a szolgálatot aktív státuszban lévő ügyfél Az 
eltartottak száma stagnál. Iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, 
de nagy számban alacsony iskolai végzettségűek is megjelentek. Családi összetétel alapján 
elsődlegesen gyermekes családokkal, valamint egyéb kategóriába (pl: szülő felnőtt 
gyermekkel) sorolható családokkal kerültünk kapcsolatba, de jelentős még az egyedül élők, 
valamint az egyedülálló szülők száma.

A napi ügyfélforgalom csekélynek mondható, amely a település alacsony lélekszámából 
adódik, a szolgálat éves forgalma kapcsolatfelvételek száma szerint 80.
2013. évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 5 fő volt, új ügyfélként, pedig 7 főt 
vettünk nyilvántartásba.
A gondozást igénylő esetek száma a tavalyi évben 3 fő volt, a többi egyszeri esetkezelést 
igényelt.
A forgalmi napló alapján visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel 
a Családsegítő Szolgálatot.
Az esetek nagy részében ügyintézésben kémek segítséget az ügyfelek, a különböző 
nyomtatványok töltése nagy gondot okoz nekik.



Megkeresik a szolgálatot közgyógyellátás, lakásfenntartási- és fogyatékossági támogatás 
igénylése ügyében. Ellátjuk az ügyfeleket a szükséges információkkal, segít a Családsegítő 
Szolgálat a leszázalékolás és nyugdíjazás elindításában, felülvizsgálatával kapcsolatban is.
Az alacsony jövedelmű idősek részére lehetőség van méltányossági nyugdíj emelést 
kezdeményezni, ezzel kapcsolatban is segítséget kapnak az ügyfelek.
A többféle betegségben szenvedő, magas gyógyszerköltséggel küzdő ügyfelek részére 
egyszeri segély kérelmet nyújtottunk be az Egészségbiztosítási Pénztárhoz.

3. Jövőre vonatkozó célok meghatározása, eredményességek, nehézségek
Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi- gazdasági 
változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti.
A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői 
kötelezettségek teljesítésével.
Ennek egyik oka lehet a családokban megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: 
munkanélküliség) ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a 
gyermekvállalásra, gyermeknevelésre.
A család a gyermek elsődleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg a 
későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok későbbi alakulását. 
Ezért igen fontos, hogy a családokban felmerülő gyermeknevelési problémák, interperszonális 
kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felismerjük és kezeljük.

Összességében elmondható, hogy az ügyfelek körében igény van a Családsegítő Szolgálat 
által nyújtott segítségre.
Igyekszünk a lehetőségekhez képest minden segítséget megadni részükre.

Kéijük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek, és egyben megköszönjük az önkormányzat részéről a munkavégzéshez 
szükséges segítségnyújtást.

Szalmatercs, 2014. március 28.

. J ............... ... . " . . . I . /
T app Krisztina Járosi-Plavecz Andrea
családgondozó családgondozó



Beszámoló a 2013. évben végzett védőnői tevékenységről 
Karancsság I. sz Védőnői Körzet Szalmatercs részterületén

2013. januártól, megbízási szerződés alapján látom el a Karancsság 1. sz Védőnői Körzet 
feladatait, ezen belül Szalmatercs község várandós és kisgyermekes családjainak védőnői 
gondozását.

A védőnői tevékenység főbb területei:
•  Várandós gondozás, gyermekágyas nők gondozása és nővédelmi tevékenység
• Családgondozás
• Csecsemő- és kisgyermek-gondozás
• Óvodás korúak gondozása, óvoda-egészségügyi feladatok
• Iskola-egészségügyi feladatok
• Népegészségügyi feladatok, fertőző betegségek megelőzése, védőoltási feladatok
• Gyermekvédelmi tevékenység

Munkámat családlátogatás, védőnői tanácsadás, szűrővizsgálatok és iskolai szűrővizsgálatok 
keretein belül végzem.
A szalmatercsi Orvosi Rendelőben csütörtöki napokon heti 1 óra (vagy szükség szerint 
hosszabb) védőnői tanácsadást tartok, de a karancssági Védőnői Tanácsadóban a szalmatercsi 
lakosság rendelkezésére is állok az ott tartott heti 2 óra várandós és nővédelmi- és a heti 2 óra 
csecsemő- kisgyermek és ifjúsági tanácsadás, valamint a havonta 1 alkalommal megtartott 
Mozgó Szakorvosi Szolgálat (Szülész-nőgyógyász szakorvossal) alkalmával.

A szalmatercsi védőnői tanácsadások 2013. évi forgalmi adatai:
• Várandós és nővédelmi tanácsadáson a megjelenések száma: 71
• Csecsemő- kisgyermek és ifjúsági tanácsadáson a megjelenések száma: 96
• Mozgó Szakorvosi Szolgálatnál megjelenések száma: 27

A védőnői családlátogatások száma Szalmatercsen:
• Várandósoknál és gyermekágyasoknál tett látogatások száma: 82
• Csecsemők és kisgyermekek látogatásának száma: 110

A körzet szalmatercsi részterületének 2013. évi adatai:
• 2013. évben nyilvántartásba vett várandós anyák száma: 9
• 0-6 éves gyermeket nevelő családok száma: 22 

2013. dec. 31-i állapot szerinti
• várandósok száma: 2
• 0-11 hónapos csecsemők száma: 8
• 12-35 hónapos kisgyermekek száma: 5
• 3-6 éves gyermekek száma: 11

2013. évben a jogszabályban előírt életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 1, 3, 6, hóban,1, 2, 3,
4, 5, 6 évesen, majd az iskola 2., 4., 6., és 8. osztályában minden gyermeknél megtörténtek.
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat a gyermekek időben megkapták.



A Gyermekjóléti Szolgálat felé 3 alkalommal volt szükség védőnői jelzésre: 2 esetben 
fiatalkorúak várandóssága miatt, egy esetben pedig egy többgyermekes család és várandós 
anya válsághelyzete miatt. A kórház számára 3 esetben kellett környezettanulmányt írnom, 
koraszülöttek hazaadhatóságának megítélése céljából.

Munkám során önállóan, de szoros együttműködésben dolgozom Dr. Angyal István 
háziorvossal; Papp Krisztinával, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával; és az óvodai és 
iskolai pedagógusokkal. Együttműködési szerződést kötöttünk a helyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetőjével, Rusznyák János Úrral.

Ezúton köszönöm támogató együttműködését Szentes Dezső Polgármester Úrnak, Vincze 
Nikolett Jegyzőnőnek és az önkormányzat alkalmazottainak.

Bár Karancsság 1. sz Védőnői Körzetet főállásom mellett, helyettesített körzetként látom el, 
úgy gondolom, a jogszabályban előírt, kötelezően elvégzendő védőnői feladatokat sikerült 
elvégeznem, a szakmai protokollokat betartanom.

Salgótarján, 2014.03.28.

Q ob&tN—* 
Erdődi Andrea 

védőnő

VÉDŐNŐ! SZOLGÁLAT 
^§3 Kossuth út 60.
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Szentes Dezső úr részére,
polgármester

Szalmatercs Község Önkormányzata

Szalmatercs 
Kossuth út 48.
3163

Tisztelt Polgármester Úr!

Szalmatercs község folyamatban lévő - Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér programból támogatott -  fejlesztési 
pályázatának megvalósításával kapcsolatos megkeresésére az alábbiakban tájékoztatom.

2011 óta több intézkedés is történt annak elérésére, hogy az önkormányzatok megszabadulhassanak adósságterheiktől, 
annak érdekében, hogy a kötelező feladatok ellátásához megfelelő forrással rendelkezzenek. 2012. évben a Kormány 
Szalmatercs önkormányzatát 1 589 000 forint összegű adósságkonszolidációban részesítette.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi. CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 3. melléklet 10. a) pontja szerinti 10 000 millió forintos 
előirányzat a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a, illetve a 2013. évi költségvetési törvény 72-74/A. §-ai szerinti 
önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatainak 
támogatására szolgál. A település konszolidálása 2012. évben megtörtént, így a költségvetési törvény fenti 
rendelkezése alapján nem részesülhet az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásában.

Egyebekben tájékoztatom, hogy a költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete nem 
tartalmaz olyan előirányzatot, amely lehetővé tenné a település IKSZT fejlesztési pályázatához kapcsolódó, soron 
következő gépészeti munkaszakasz finanszírozását.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2014. március

Készült: 2 pld.
Kapják: 1. sz. Címzett 

2. sz. Irattár

Üdvözlettel:

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Telefon: (06 1) 441-1330 Fax: (06 1) 441-1678; e-mail:onkat@bm.gov.hu

mailto:aniko.kukely@bm.gov.hu
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Iktatószám: NOG-1257.1. .72014 
Tárgy: panasz 
Hivatkozási szám: 104/2014 
Ügyintéző: Simonné Fülöp Georgina

Tisztelt Polgármester Úr!

Szalmatercs, Kossuth út 54-90. közötti szakaszon gyalogjárda kiépítését, a 22-es számú főút 
forgalomnagysága alapján forgalombiztonsági, illetve baleset megelőzési szempontból 
indokoltnak tartjuk.
A gyalogjárda a 22-es számú főút mellett, a burkolat szintjétől kiemelt szegéllyel elválasztva, 
vagy az ingatlanhatár mellett, a lakóépületek előtt helyezhető el. A megfelelő nyomvonal 
előzetes tervezői költségbecslés alapján kiválasztható.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 
KM rendelet, illetve a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 
GKM rendelet alapján a gyalogjárda kiépítése és fenntartása a települési önkormányzat feladata. 
A gyalogjárdát az érvényben lévő előírások alapján engedélyezési szinten meg kell terveztetni és 
3 példányban közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében Megyei Igazgatóságunkhoz be kell 
nyújtani. A tervet a készítés során Megyei Igazgatóságunkkal kérjük leegyeztetni. 
Üzemmérnökségi hatáskörben a folyamatosan keletkező kátyúkat időjárás függvényében ki 
fogjuk javítani. A téli időszakban ideiglenes helyreállítást tudunk végezni hidegaszfalt 
felhasználásával, melegaszfalt rendelkezésre állását követően pedig elvégezzük a végleges 
helyreállítást.
Jelenleg teljes útpályaszerkezetet érintő helyreállítására nem áll rendelkezésünkre forrás, 
azonban az azonnali beavatkozást igénylő utak között szerepeltetni fogjuk a szakaszt.

Kérem a fentiek szíves elfogadását.

Salgótarján, március 7.

Üdvözlettel

Urmössy 
megyei ige

Magyar Kezűt Nonp it? í Zrt.
ád Megy« igazgatóság Tolmácsi Ferenc 
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Szalmatercs Községi Önkormányzat 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a 2013. évi költségvetés 3. sz. módosításához.

A Szalmatercs Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodását figyelembe 
véve az alábbi előirányzat módosításokat javaslom:

A költségvetés bevételi oldalát összesen 2.473.189.- Ft-tal javaslom csökkenteni, mely a 
következőkből tevődik össze:

>  Bevételi oldal növekedés 
Összesen 7.376.615.- Ft.

•  Egyéb műk célú közp.tám.(Gyvédelmi Erzsébet ut.,) 487.200.-Ft
• A szerkezetátalakítási tartalékból kaptunk még 171.814.-Ft-ot
• Osztalék és hozambevétel É.N. Vízműtől eredmény tartalékból 251.886.- Ft
• Működőképesség megőrzését szolg.bev. 290.062.- Ft
• Működési c. tám. ért. bev. elkülönített áll. pénzalapoktól 581.452.- Ft
• Gépjárműadó 67.141.-Ft
• Működési c.tám.értékű bev. önkorm.költségvetési szervtől 500.000.- Ft
•  Államháztartáson kívülről felhalmozási c. pe. átv. egyéb váll. 4.393.000.- Ft
•  Ovodáztatási támogatás 40.000.- Ft
• Egyéb építmények értékesítési bevétele 393.701.- Ft
• Értékesített tárgyi eszközök Áfája 106.299.- Ft
• Áru-és készletértékesítés (Start munkából) 74.064.- Ft
•  Kiszámlázott termékek, szolgáltatások Áfa tartalma 19.996.- Ft.

>  Bevételi oldal csökkenés 
Összesen 9.849.804.- Ft.

Felh.c. pe. átvétel háztartásoktól (gázber.hitel kamata) 51.464.-Ft 
Igazgatási szóig, díjbevétele 8.250.-Ft

• Működési célú pe. átvét. É.N. Vízműtől 184.423.- Ft
• Osztalék és hozambevétel kisebbségi áll. t. 67.463.- Ft
• Önkormányzatot megillető szab.sértés, helyszíni bírság 50.000.- Ft
• Felhalmozási célú tám.ért. bev. EU-s 4.843.000.- Ft
• Bérleti és lizingdíj bevétel 103.774.-Ft
• Kamatbevétel 538.- Ft
•  Államháztartáson kívüli szóig, (hulladékkezelés) 323.555.- Ft
•  Működési célú tám.ért.bev. elkülönített áll. pénzalapoktól 682.608.- Ft
• Áru-és készletértékesítés 11.702.-Ft
• Továbbszámlázott szolgáltatás 21.464.-Ft
• Adópótlék 904.- Ft
•  Egyes jöv.pótló kiég. tám. 3.365.677.-Ft
• Kiszámlázott termékek, szóig. Áfa tartalma 117.482.-Ft
• Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 17.500.-Ft



A költségvetés kiadási oldalát előirányzatként javaslom összesen 2.473.189.- Ft-tal 
csökkenteni, mely a következőkből tevődik össze:

>  Kiadási oldal növekedés összesen: 1.862.234.- Ft.
•  Karbantartási,kisjavítás 23.199.-Ft
• Irodaszerek, könyvek, kis értékű tárgyi e. 228.206.- Ft
• Pénzügyi szolgáltatások 148.696.- Ft
• Óvodáztatási támogatás 40.000.- Ft
• Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet út.) 487.200.-Ft
• Egyéb bérrendszerbe tartozók személyi juttatásai 224.394.-Ft
• Bérek vonzatai 122.919.-Ft
• Táppénz 72.572.- Ft
• Munkáltatói SZJA 2.267.- Ft
•  Egyéb befizetési kötelezettség 89.729.- Ft
• Működési kölcsön (köztemetés átvállalása) 139.700.-Ft
• Áfa 43.348.- Ft
• Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 10.914.-Ft
• Hajtó anyag, kenőanyag 100.507.-Ft
• Villamosenergia 23.840.- Ft
•  Tüzelőanyag 16.535.-Ft
• Készletbeszerzés 49.455.- Ft
• Tartós részesedés vásárlás 1.000.-Ft
• Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szóig. 19.872.-Ft
• Egyéb dologi kiadások 17.881.- Ft

>  Kiadási oldal csökkenését javaslom összesen: 4.335.423.-Ft-tal.
•  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.790.512.- Ft
• Kis értékű tárgyi eszköz 78.657.- Ft
• Irodaszer 35.814.-Ft
• A közfoglalkoztatásra tervezett bér és járulékai 2.418.006.-Ft
• Egyéb dologi kiadás 12.434.-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosítási javaslatom megtárgyalására és elfogadására.

2014. március 31.



RENDELET-TERVEZET 
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2014. (.........) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (11.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költség- 
vetéséről szóló 3/2013. (11.21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 
(11.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § helyébe a következő rendelke
zés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 86.385 
ezer forintban állapítja meg. ”

2. § A költségvetési rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 39.808 e Ft 
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.260 e Ft, 

amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 24.743 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft 
be) helyi önkormányzattól, 500 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből: 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből: 0 e Ft
c) közhatalmi bevétel 2 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2224 e Ft
e) adók, bírságok, pótlékok 1522 e Ft
f)  felhalmozási bevétel 646 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4741 e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely m m  az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
i) kölcsön visszatérülése 65 e Ft 

j)  előfinanszírozási hitel
k) előző évi pénzmaradvány
/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11117 e F t”

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételek
ből állnak, azaz

a) működési költségvetés 78.477 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 26.342 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.537 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.877 e Ft

1



ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:

21.540 e Ft 
12.181 e Ft 

7.908 e Ft 
1.017 e Ft

b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) felújítások
be) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások (hitel, kamat)
bg) befektetési célú részesedés

6.890 e Ft 
l e  Ft

0 e Ft 
0 e Ft 
0 e Ft 
0 e Ft

4. § (1) A költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyére e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyére e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyére e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szalmatercs, 2014. április 3.

Szentes Dezső 
polgármester

Vincze Nikolett 
jegyző

Kihirdetve: 
Szalmatercs, 2014.

Vincze Nikolett 
jegyző
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1. számú melléklet a ..... /2014.(.......... ) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
A C

Megnevezés
Előirányzatok (e Ft-ban)

Bevételi Kiadási

1 Játszóteres beruházás (II. lehívás) 0 0
hiteltörlesztés

2
3
4
5
6
7
8



Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás 
és figyelembe veendő bevételek

az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

2. számú melléklet a ....../2014. (............ ) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség megnevezése, 
azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesithetőségi

határideje

kötelezettség
összesen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, 
azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége
Bevétel összege

1. Helyi adók (ip.adó, késedelmi 
pótlék, gépadó, szabálysértési 
bírságokból, talajterhelési díjból

2013.09.15 1522

2. Kamatbevétel 8

3. Egyéb sajátos bevétel 
(91,92,93)

2112

Összesen 3642



3. számú melléklet a ./2014. (....) önkormányzati rendelethez Adatok ezer Ft-ban

Bevételek Kiadások
Kiadásokból2013.évi 2013.évi 2013.évi tervezett kiadásból

Módosított Módosított

Személyi 
juttatások és 

járulékai
Dologi és egyéb 

kiadás

Kötelező
feladatellátáshoz
kapcsolódó

Önként vállalt 
feladat ellátáshoz 
kapcsolódó

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtés 1 342 1 777 0 1 777 1777 0
522110 Közutak, híd. al., üzemeltetése 472 0 472 472 0
841126 Önnkorm. és többe. kt. igazgatási 16 950 24 112 6 563 17 549 24041 71
841402 Közvilágítási feladatok ;::::::: 1 625 0 1 625 1625 0
841403 Város- és községgazdálkodás szóig.

oo00 ül
* !

3 794 468 3 326 3794 0
841901 Önkormányz.v.többc.kt.elsz. 26 110 0 0 0 0 0
841906 Finanszírozási műveletek 4 840 0 4 840 0 4840
882111 Rendszeres szoc.seg., FHT 10 776 15 403 0 15 403 15403 0
882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 3 019 3 737 0 3 737 3737 0
882115 Ápolási díj 153 204 0 204 204 0
882117 Gyermekvédelmi tám. 992 992 0 992 992 0
882119 Ovodáztatási ámogatás 130 130 130 130
882122 Átmeneti segély 0 50 0 50 50 0
882123 Temetési segély 100 0 100 100 0
882129 Egyéb önkormányzati eseti p.ellátás 674 0 674 0 674
882202 Közgyógyellátás 50 0 50 50 0
882203 Köztemetés 200 0 200 200 0
889928 Falugondnoki, tanyag. szóig. 3 140 1 801 1 339 3140 0
890301 Civil szervezetek működési tám. WM 275 0 275 0 275
890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. Közf. 25 963 24 006 21 841 2 165 24006 0
900400 Kulturális műsorok, rendezvények 150 447 0 447 447 0
910123 Könyvtári szolgáltatás m 274 206 68 274 0
910502 Közm.intézmény, köz.szint. műk WM 83 0 83 83 0

Összesen 86 385 86 385 30 879 55 506 80525 5860

0 „ _ 0



Felhalmozási és működési költségvetés bemutatása 2013 évi módosított terv

4. számú melléklet a..../2014. (.......... ) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

Felhalmozás költségvetés
Bevétel Kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről (gáz, 
szennyvíz, vállalkozástól) 4741
Felhalmozási célú 
tám.ért.bev.elk. áll. pénzalapból 1017
LEADER játszóteres pályázat 
fennmaradó összeg II. lehívás 0
Intézményi beruházás 1017
Pénzmaradvány igénybevétel ( felh.c) 1504
Előfinanszírozási hitel törlresztés 4840
Befektetési célú részesedés 1
Felhalmozási kamatkiadás 
előfinszírozási hitel negyedéves kamata 
+ gázberuházási hitel negyedéves 
kamata 2050
Felhalmozási bevétel 646
Összesen 7908 7908
Különbözet 0

Működési költségvetés
Bevétel Kiadás

Személyi jellegű kiadások 26342
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 4537
Dologi jellegű kiadások 13877
Ellátottak pénzbeni juttatásai 21540
Egyéb működési célú kiadások 12181
Irányító szerv költségvetéséből kapott 
támogatás 39808
Működési célú támogatásértékű bevétel 
elk. állami pénzalapból 25243
Működési célú pénzeszköz átvétel 0
Közhatalmi bevétel 2
Intézményi működési bevétel 2224
Adók, pótlékok, bírságok 1522
Működési célú kölcsön visszatérülése 65
Pénzmaradvány igénybevétele (műk. c) 9613
Összesen 78477 78477

Összesen: 86385 86385



Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (11.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költség- 
vetéséről szóló 3/2013. (11.21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 
(11.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § helyébe a következő rendelke
zés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 86.385 
ezer forintban állapítja meg. ”

2. § A költségvetési rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 39.808 e Ft 
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.260 e Ft, 

amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 24.743 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft 
be) helyi önkormányzattól, 500 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből: 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből: 0 e Ft
c) közhatalmi bevétel 2 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2224 e Ft
e) adók, bírságok, pótlékok 1522 e Ft
f) felhalmozási bevétel 646 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4741 e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
i) kölcsön visszatérülése 65 e Ft 

j)  előfinanszírozási hitel
k) előző évi pénzmaradvány
/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11117 e F t”

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételek
ből állnak, azaz

a) működési költségvetés 78.477 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 26.342 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.537 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.877 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.540 e Ft

1



ae) egyéb működési célú kiadások: 12.181 e Ft 
7.908 e Ft 
1.017 e Ft

b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) felújítások
be) kormányzati beruházások
bd) lakástámogatás
be) lakásépítés
bf) egyéb felhalmozási kiadások (hitel, kamat)
bg) befektetési célú részesedés

6.890 e Ft 
1 e Ft

0 e Ft 
0 e Ft 
0 e Ft 
0 e Ft

4. § (1) A költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyére e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyére e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyére e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szalmatercs, 2014. április 3.

Kihirdetve:
Szalmatercs, 2014. április 14.

v polgármester
Vincze Nikolett 

jegyző

¿ 4 ,  c
Vincze Nikolett 

jegyző
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1. számú melléklet a 2/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projekte c költségvetése
A B C

Megnevezés
Előirányzatok (e Ft-ban)

Bevételi Kiadási

1 Játszóteres beruházás (II. lehívás) 0 0
hiteltörlesztés

2
3
4
5
6
7
8



Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás 
és figyelembe veendő bevételek

az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

2. számú melléklet a 2/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség megnevezése, 
azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség
összesen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, 
azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége
Bevétel összege

1. Helyi adók (ip.adó, késedelmi 
pótlék, gépadó, szabálysértési 
bírságokból, talajterhelési díjból

2013.09.15 1522

2. Kamatbevétel 8

3. Egyéb sajátos bevétel 
(91,92,93) 2112

Összesen 3642



3. számú melléklet a 2/2014.(IV. 14.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer Ft-ban

Bevételek Kiadások
Kiadásokból2013.évi 2013.évi 2013.évi tervezett kiadásból

Módosított Módosított

Személyi 
juttatások és 

járulékai
Dologi és egyéb 

kiadás

Kötelező
feladatellátáshoz
kapcsolódó

Önként vállalt 
feladat ellátáshoz 
kapcsolódó

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtés 1 342 1 777 0 1 777 1777 0
522110 Közutak, híd. al., üzemeltetése 472 0 472 472 0
841126 Önnkorm. és többe.kt.igazgatási 16 950 24 112 6 563 17 549 24041 71
841402 Közvilágítási feladatok : í! j! Í: j ■ j I 1 625 0 1 625 1625 0
841403 Város- és községgazdálkodás szóig. 800 3 794 468 3 326 3794 0
841901 Önkormányz.v.többc.kt.elsz. 26 110 0 0 0 0 0
841906 Finanszírozási műveletek 4 840 0 4 840 0 4840
882111 Rendszeres szoc.seg., FHT 10 776 15 403 0 15 403 15403 0
882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 3 019 3 737 0 3 737 3737 0
882115 Ápolási díj 153 204 0 204 204 0
882117 Gyermekvédelmi tám. 992 jilliijiiü 992 0 992 992 0
882119 Ovodáztatási ámogatás 130 130 130 130
882122 Átmeneti segély 0 ;::: : 50 0 50 50 0
882123 Temetési segély 100 0 100 100 0
882129 Egyéb önkormányzati eseti p.ellátás 674 0 674 0 674
882202 Közgyógyellátás 50 0 50 50 0
882203 Köztemetés : 200 0 200 200 0
889928 Falugondnoki, tanyag. szóig. 3 140 1 801 1 339 3140 0
890301 Civil szervezetek működési tám. Ü l 275 0 275 0 275
890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. Közf. 25 963 24 006 21 841 2 165 24006 0
900400 Kulturális műsorok, rendezvények 150 447 0 447 447 0
910123 Könyvtári szolgáltatás 274 206 68 274 0
910502 Közm.intézmény, köz.szint. műk 1 83 0 83 83 0

Összesen 86 385 86 385 30 879 55 506 80525 5860

0 0 0



4. számú melléklet a 2/2014.(IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és működési költségvetés bemutatása 2013 évi módosított terv

Adatok E Ft-ban

Felhalmozás költségvetés
Bevétel Kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről (gáz, 
szennyvíz, vállalkozástól) 4741
Felhalmozási célú
tám.ért. bev.elk.áll. pénzalapból 1017
LEADER játszóteres pályázat 
fennmaradó összeg II. lehívás 0
Intézményi beruházás 1017
Pénzmaradvány igénybevétel ( felh.c) 1504
Előfinanszírozási hitel törlresztés 4840
Befektetési célú részesedés 1
Felhalmozási kamatkiadás 
előfinszirozási hitel negyedéves kamata 
+ gázberuházási hitel negyedéves 
kamata 2050
Felhalmozási bevétel 646
Összesen 7908 7908
Különbözet 0

Működési költségvetés
Bevétel Kiadás

Személyi jellegű kiadások 26342
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 4537
Dologi jellegű kiadások 13877
Ellátottak pénzbeni juttatásai 21540
Egyéb működési célú kiadások 12181
Irányító szerv költségvetéséből kapott 
támogatás 39808
Működési célú támogatásértékű bevétel 
elk. állami pénzalapból 25243
Működési célú pénzeszköz átvétel 0
Közhatalmi bevétel 2
Intézményi működési bevétel 2224
Adók, pótlékok,bírságok 1522
Működési célú kölcsön visszatérülése 65
Pénzmaradvány igénybevétele (műk. c) 9613
Összesen 78477 78477

Összesen: 86385 86385
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I f i r e
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ProjcctMine Qaydasági Taiiácsadö KI 1 
1141 Hudapesl, Kalocsai ulcíi f)3. 11/7. 

Teleíuii: -3 6 /1 -7 9 7  173fi fax: -3fi/i  799 8891 
www.prDjedrnine.hu

T á rg y : Áttekintő ajánlat településfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó forrástérkép és projektfinanszírozási 
tanulmány elkészítéséhez

T isz te lt Leendő Partnerünk, 2014. m árcius 11.

Először is köszönjük a megtisztelő bizalmat, melynek keretei között komplex szakmai ajánlatot tehetünk jövőbeni, 
hosszú távú együttműködési lehetőségeink kapcsán,

Több mint 10 éves szakmai jelenlétünk és tapasztalataink alapján, széleskörű és sikeres referenciák segítségével, 
hazánk meghatározó projektfinanszírozási tanácsadó cége vagyunk. Segítségünket, tapasztalatainkat és szakmai 
tudásunkat nagy örömmel és készséggel fordítjuk az Önök által előkészített, megálmodott projektek javára is, hogy 
abból reálisan megvalósítható, működő és jól fenntartható beruházás, fejlesztés születhessen.

A  ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft, a pénzügyi és gazdasági tanácsadás területei közül leghatékonyabban a 
projektekhez kapcsolódó koncepciók kialakításában, a beruházásokhoz kapcsolódó forrásszerzésben, az egyedi és 
kiemelt projektek előkészítésében, a pályázati lehetőségek generálásában, a pályázatok sikeres elkészítésében, 
üzleti tervezésben, kapcsolatépítésben, hatósági egyeztetésekben, valamint a sikeres projektek, 
projektmenedzsmentjében tud eredményes partner lenni.

Támogatást nyert projektek esetében a stratégiai egyeztetéseken keresztül, a konkrét projekthez kapcsolódó 
adminisztrációs és pénzügyi tartalmak felügyeletében, kialakításában, jelentések elkészítésében, valamint az elnyert 
támogatás lehívásában, projektmenedzsmentjében is örömmel rendelkezésre állunk. A  projektek megvalósítása 
során különös figyelmet fordítunk a pályázatok mellett kötelezően megvalósítandó tájékoztatási és nyilvánossági 
feladatok lebonyolítására is.

Célunk, hogy a jelen ajánlatunkban ismertetett szolgáltatások segítségével, az elképzelt és megtervezett fejlesztési 
csomagok, beruházások kapcsán minél több hatékony, a megvalósításhoz szükséges információval rendelkezzenek 
partnereink.

Megköszönve bizalmukat, reméljük, hogy egy hosszú távú és sikeres együttműködést tudunk kialakítani Önökkel, 
több új fejlesztési projekt kapcsán,

A  sikeres együttműködés reményében, tisztelettel várjuk visszajelzésüket:

Sem perger-Dorogi Kinga
Ügyvezető
Stratégiai és kommunikációs igazgató

http://www.prDjedrnine.hu


Projer.tMine (Jazdasöiji lanár,sarió KI!

.1141 Budapest, Kalocsai utca 6.3.11/7.
Telelőn: -36/1-797 1736 Fax: -367 1 799 8891 

www.projec.tmine.hu
ProjeclMine

A Z  EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSÁN JAVASO LT FOLYAM ATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT DÍJAZÁSOK!

1. F E JL E S Z T É S I K O N CEPC IÓ , FO R R Á S T É R K É P  ÉS P R O JEK TFIN AN S ZÍR O ZÁS I TA N U LM Á N Y  
K É S Z ÍTÉ S E

Szolgáltatásunk keretei között a bemutatott települési fejlesztési tervek és adottságok mentén, cégünk

készít, mely a következő elemeket és információkat tartalmazza:
o  fejlesztési adottságok és irányok kapcsán helyi / jogi személyiségi adottságok bemutatása -  fizikai 

adottságokhoz és a jogi személyiséghez köthető támogatási keretek ismertetése 
o  a támogatások befogadására való alkalmassági feltételek meglétének összefoglalása, szükséges 

irányvonalak megadása, elengedhetetlen dokumentumok, anyagok szükségességének felsorolása 
o  a bemutatott fejlesztési irányokhoz csatolható pályázatok, forráslehetőségek bemutatása, azok 

értelmezése a projekt kapcsán, közérthető, alkalmazható formátumban 
o  kapcsolható pénzügyi eszközök, kedvezményes források bemutatása
o  a Széchenyi 2020 program lehetőségeinek letérképezése a projektgazda Önkormányzat 

lehetőségeire
o  egyéb lehetséges fejlesztési programok bemutatása 
o  partnerkeresés, együttműködési lehetőségek bemutatása

A z  elkészített anyag segítségével az Önkormányzat alkalmas lesz a következő mérföldkövek megtételére: 
o  projektekre való dokumentációs és műszaki felkészültségi szint megszerzése 
o  ismeretanyag megszerzése a lehetséges források kapcsán 
o  a források befogadásához szükséges alapfeltételek, dokumentációk elkészítése 
o  hazai és nemzetközi kisebb projektekben való részvételi alkalmasság 
o  partnerek megszerzése egyéb külföldi projektekhez

Szolgáltatásunk tartalma:
Szolgáltatásunk keretei között a követezőket nyújtjuk: 

o  5 0 - 6 0  oldalas szakmai tanulmányanyag
o  személyes prezentáció és konzultáció a település kulcs képviselői részére előre egyeztetett 

Időpontban, a településen történik 
Szolgáltatásunk díja:
250.000 Ft + áfa, mely összeget a Felek között létrejött szerződés alapján a következőképpen ütemezzük 
pénzügyileg:

A  Felek között létrejött szerződéskötéskor a^megadott dj 50%-a fizetendő, majd pedig a anyag átadásakor a 
díj második 50%-a esedékes. A z  anyag átadása történhet a személyes prezentáció és konzultáció keretei

Megköszönve bizalmukat, reméljük, hogy a jelenlegi szakmai együttműködés alapján is minket választanak 
majd, további projektlehetöségek, projektgenerálási feladatok kapcsán.

A sikeres együttműködés reményében, tisztelettel várjuk visszajelzésüket! Köszönjük!

áttekintő munkálatokat folytat. A  megismert koncepció és tervek alapján cégünk egy áttekintő tanulmányt

között,

http://www.projec.tmine.hu


Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A talajterhelési díjról szóló 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) 
bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

kibocsátó, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
e) közgyógyellátásra jogosult, vagy
f)  3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
g) 65 éven fe lü li egyedül élő nyugdíjas, vagy
h) ápolási díjra jogosult, vagy
i) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezik, vagy 
j )  álláskeresői járadékban részesül.
k) igazolható módon fennálló hiteltartozása van, vagy 
l) családjában igazolható mozgáskorlátozott él, vagy 
m) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
n) vakok személyi járadékában részesül. ”

A Rendelet 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2014. március 31-ig benyújtandó, 2013. évi bevallások esetén lehet 
első alkalommal figyelembe venni. ”

1 §

(1) A Rendelet 1. §-ában és 6. §-ában foglalt talajterhelési díjból 40 % kedvezményben részesül az a

2-§

3-§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalmaterc:

Vincze Nikolett 
jegyző

Kihirdetve:
Szalmatercs, 2014. ápr

Vincze Nikolett 
jegyző



Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról

(Egységes szerkezetben a 14/2013. (XI. 21.) és a 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelettel)

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

l . §

(1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Ktdt.) 12. §-a határozza meg.
(2) Szalmatercs község területérzékenységi szorzóját a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelete a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolása alapján határozza meg.

2 .§

A bevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani a 
Ktdt. 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig és a bevallásban szereplő díjat a 11741062- 
15451402-03920000 számú talajterhelési díj számlára befizetni.

3-§

Amennyiben a kibocsátó a Ktdt. 21/A § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz 
eleget az önkormányzat a 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján mulasztási 
bírságot szabhat ki.

4-§

(1) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság kérésére 
adatszolgáltatást teljesít a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató

a) kibocsátónként az előző évben szolgáltatott, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgóit és az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő 
locsolási kedvezményről szóló 8/2000.(X.18.) KÖVIM rendelet alapján locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről minden év február 28-ig,

b) a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszűnéséről a negyedévet követő 
hónap 5. napjáig a kibocsátókról.

5-§

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság látja el a bevallások helyességének 
vizsgálatát, a számítási hibák, elírások javítását, a bevallásra kötelezettek hiánypótlásra való felhívását, a 
bevallások utólagos ellenőrzését, a befizetések elszámolását és a (2) bekezdésben foglaltakat.
(2) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről, a fizetendő díj összegéről, befizetéséről és a 7. § szerinti 
mentességben részesülőkről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.
(3) A 4. § alapján bekért és szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a kibocsátók 
azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel.
(4) A vízszolgáltató felé az önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége van abban az esetben, ha 
tudomására jut a szolgáltató által nem ismert közcsatornára való rákötés.
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(1) 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 15 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 20 liter/fő/nap
c) amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került, abban 

az esetben 25 liter/fő/nap.

7-§
(1) 2 A Rendelet 1. §-ában és 6. §-ában foglalt talajterhelési díjból 40 % kedvezményben részesül az a 
kibocsátó, aki

a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
e) közgyógyellátásra jogosult, vagy
f)  3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
g) 65 éven fe lü li egyedül élő nyugdíjas, vagy
h) ápolási díjra jogosult, vagy
i) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezik, vagy 
j)  álláskeresői járadékban részesül.
k) igazolható módon fennálló hiteltartozása van, vagy
l) családjában igazolható mozgáskorlátozott él, vagy 
m) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
n) vakok személyi járadékában részesül.

(2) A kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolását a bevalláshoz mellékelni szükséges.
(3) A díjkedvezményeket csak kibocsátónként - és kizárólag kibocsátónként egy ingatlan után és egy 
kedvezmény - vehető figyelembe a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő igazolások 
csatolásával.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2013. március 31-ig benyújtandó, 2012. évi bevallások esetén lehet 
első alkalommal figyelembe venni.
(5)3 Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2014. március 31-ig benyújtandó, 2013. évi bevallások esetén lehet 
első alkalommal figyelembe venni.

8. §

Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét a Ktdt. 21/B. §-ában meghatározottakra 
használja fel.

9-§
(1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szóló 17/2006. (XII.29.) 
rendelete.

Szalmatercs, 2013. március 28.

Szentes Dezső s.k. l'J |  Vincze Nikolett s.k.
polgármester \  jegyző

6. §'

1 Módosította a 14/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. december 1-től.
2 Módosította a 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. április 15-től.
3 Módosította a 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. április 15-től.
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Rendelet kihirdetve.
Szalmatercs, 2013. június 14.

Vincze Nikolett s.k. 
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva. 
Szalmatercs, 2014.04.15-én.

/ ' p 1 ' 'V -;

Vincze Nikolett 
jegyző
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Tisztelt polgármester úr!

Alulírott Ármós Mihály egyéni vállalkozó, azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy Szalmatercs település 
terülétén a használt ruha begyűjtésére szolgáló konténerünket ingyenesen vagy amenyiben szükséges 
küzterület használati díj megfizetése mellett konténerek kihelyezését engedélyeze, a konténerek 
elhejezését kolegájukkal való egyeztetés után jelöljük meg együtmüködésüket eló're is köszönöm.

a gyűjtésre szolgáló konténerek a hulladékgazdálkodás elhagyhatatlan elemei. A konténeres ruházat 
szegregációs rendszer évek óta tartós eleme az EU-s országok recyclingjének. Cégünk által éves szinten 
begyűjtött használtruha hulladék mennyisége a programban résztvevő településeknek jelentó's anyagi 
megtakarítást eredményez a hulladékgazdálkodásuk terén, ahol is az önkormányzatoknak magas 
költségeket jelent a hulladék utilizációja. A településeknek a már működő szelektív gyűjtőedényekhez 
egy újabb konténer kerülne kihelyezésre.A tapasztalat az ,hogy 800 lakosonként ldb konténer kihejezése 
az optimális .A lakosság a használt,feleslegessé vált ruhaneműt,cipőt,helyezhetiel,ami a későbbiekben 
100%-ban újrahasznosításra kerül.

A  konténer anyaga fém.Kihelyezése szilárd burkolatott nem igényel. Mérete lm  x lm  x l,8m. Minden 
gyűjtőedény egyedi zárszerkezettel van ellátva. A konénerek ürétése meghatározott ütemterv szerint 
kéthetente történik. A begyűjtésre kijelölt és felelős személy köteles a konténerek és környezetük 
tisztántartására.

A  fent leírtak alapján kérem szíveskedjen támogatni és engedélyezni, hogy településükön beindulhasson 
tevékenységünk, ezáltal közösen óvhassuk környezetönket.

Kérelemhez méllékelem:

1. Igazolás az egyéni vállakózásról

2. Tájékoztatás a közép-duna-völgyi környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

3. Fénykép a konténerről

Detk,2014.március.25. Tisztelettel: Ármós Mihály egyéni vállalkozó
Tel: 06307567743 Email:armostrans@gmail.com
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