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J e g y z ő k ö n y v 
  

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én, csütörtökön 

17
00

 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendes, nyilvános ülésről. 
 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Takács Tamás polgármester 

Szmorad László alpolgármester 

Szentes Dezsőné képviselő 

Tőzsér Viktor képviselő 

Tanácskozási joggal 

Vincze Nikolett jegyző 

Kuris Adrienn aljegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Kardos Attila Szalmatercsi RNÖ elnök (17.00 órától 19.30 óráig) 

Bakos Bernadett pénzügyi előadó (17.00 órától-18.05 óráig) 

 

Takács Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a megjelenteket Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének rendes testületi ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete 4 

fős létszámmal megjelent az ülésén, Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő jelezte távolmaradását, a képviselő-

testület határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja Kuris Adrienn aljegyzőt jegyzőkönyv-

vezetőnek, továbbá felkéri jegyzőkönyv hitelesítésre Szmorad László alpolgármestert és Szentes Dezsőné 

képviselőt. Javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint: 
 

Tervezett napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről  

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

2. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

4. Szociális tűzifa programban való részvétel megbeszélése 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

5. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

6. Előterjesztés az önkormányzat és a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

7. Előterjesztés társulási megállapodások módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

8. Előterjesztés a szociális temetés igénybevételének szabályozására 

Előterjesztő: Kuris Adrienn aljegyző 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beadott 

pályázatok és egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Módosított napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

            Bakos Bernadett pénzügyi előadó 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről  

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 
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3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

4. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

5. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

6. Előterjesztés az önkormányzat és a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

7. Előterjesztés társulási megállapodások módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

8. Előterjesztés a szociális temetés igénybevételének szabályozására 

Előterjesztő: Kuris Adrienn aljegyző 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beadott 

pályázatok és egyéni kérelmek elbírálása (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok módosítását egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

            Bakos Bernadett pénzügyi előadó 

 

Takács Tamás polgármester: Az előirányzat módosításhoz kapcsolódó előterjesztéshez kapcsolódó 

anyagokat kiküldtük minden képviselő részére. Mivel a könyvelés az új előírások betartása miatt le van 

maradva, ezért ebben az évben még nem történt előirányzat módosítás. 

Bakos Bernadett pénzügyi előadó: A bevételi és a kiadási oldalt is meg kellett emelni, amely nagyrészt a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsoló támogatás és annak kiadási része, vagyis a bér és járulék terhek és dologi 

kiadásokat fedezi, valamint a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 927 ezer forintból és az ágazati 

pótlékból áll. Kiadási és oldalon a teljesítés látva szükség volt az átcsoportosításra, amely a 

következőkből áll össze: csökkent a felújítás előirányzata 2.574 ezer forinttal és növekedett a szakmai 

tevékenységhez kapcsolódó kiadások összege, az informatikai eszközök beszerzése, valamint a működési, 

támogatási célú kiadások és a részesedések is. Az egyéb dologi kiadásokat is megemeltem 540 ezer 

forinttal, ami a málna ültetvény telepítése. 

Takács Tamás polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez kapcsolódóan? Amennyiben 

nincs, kérem, szavazzunk a 2014. évi költségvetés módosításáról. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről  

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy az alakuló ülés óta milyen 

üléseken vettem részt. Október 27-én az IKSZT-vel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt, ahol jelen 

volt a plébános, az Egyházközösség képviselője és a kiállítás szervezője is. Október 30-án pedig a 

Hulladék-rekultivációs konzorcium vezetőjével egyeztettem. November 1-én Pilinyben, az 

Egyházközösség tagjaként diakónus avatáson vettem részt, ahol aznap volt a Templombúcsú is. 

November 2-án újra az IKSZT-vel és a kiállítással kapcsolatban egyeztettünk. November 6-án több 

társulási ülésen is részt vettem, ezek a Szennyvíz-agglomeráció, az Észak-Nógrád Vízmű taggyűlése és a 

Víziközmű Társulás ülései voltak. Ugyanezen a napon még a közös hivatal működtetésével és 

fenntartásával kapcsolatos megbeszélésen is részt vettem az endrefalvai és a szécsényfelfalusi 

polgármesterekkel. November 10-én újra társulási üléseket rendeztek, melyeken szintén képviseltem a 

települést, ezek a Hulladékgazdálkodási Társulás és a Hulladék-rekultivációs Társulás volt, valamint 

délután Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási Tanácsának az ülésen is jelen voltam. 

November 12-én a Nógrád megyei Területfejlesztési Ügynökség járási koordinátoraival egyeztettem, ahol 

szóba került a következő évekhez kapcsolódó Területfejlesztési és Településfejlesztési Operatív 

Programokkal kapcsolatos kiírások is. November 14-én a Ravatalozó beruházásához kapcsolódó 

utóellenőrzés volt, amelyre a fenntartási időszak lezárta miatt került sor, az ellenőrzés mindent rendben 

talált. Ugyanezen a napon volt az IKSZT átadása is, amellyel egyidejűleg megnyitásra került az 

Oltárterítők, templomi textíliák Európában kiállítás is. Színvonalas rendezvény volt, jól sikerült a 

megnyitó, a kiállítást jövő év elejéig lehet megtekinteni. November 19-én került sor a Szécsényi Járási 

Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásának ülésére Varsányban, melyen szintén 

képviseltem a települést. A mai napon pedig a temetőt ellenőrizte a Kormányhivatal Szécsényi Járási 

Hivatala. A temetővel kapcsolatosan több feladtunk is lesz, amelyről már a mai ülésen is beszélni fogunk. 

Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: Az SZMSZ módosításához kapcsolódó anyag szintén kiküldésre került 

minden képviselő részére. Jegyzőnő egy teljesen új SZMSZ-t készített elő, nem a meglévőt módosította. 

A változtatás oka, hogy módosultak a jogszabályok, amelyekre a régi SZMSZ hivatkozott, illetve 

változott a képviselő-testület névsora, illetve a bizottsági struktúra is. A régi SZMSZ-ben még nem a 

kötelező Ügyrendi Bizottság szerepelt, a meghatározott feladatokkal, hanem a Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság, amely nem funkcionált az elmúlt időszakban. A polgármester sem 

főállású, a bizottságnak sem lesz külsős tagja, többek között ezekért is szükséges volt a módosítás, illetve 

a mellékletbe bekerült még kormányzati funkció is, amely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. 

Vincze Nikolett jegyző: Az SZMSZ-t rendeleti formában fogadja el és hirdeti ki a testület, a hatályba 

lépéshez szükséges a bejelentése is a Magyar Államkincstár felé egy formanyomtatványon. 

Takács Tamás polgármester: Van-e kérdés az SZMSZ-hez kapcsolódóan, amennyiben nincs kérem 

szavazzunk. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan is küldtünk ki anyagot a képviselőknek. 

Vincze Nikolett jegyző: A melléklet tartalmazza a környékbeli településen kivetett adónemeket, az adó 

mértékét, a kedvezményeket és a mentességeket is. Az önkormányzat bármire kivethet adót, amire az 

állam még nem vetett ki, a jövő évtől ezeket a bevételeket lehet majd olyan feladatokra felhasználni, 

amelyek nem kötelezőek, illetve a fejlesztésekre is. Szalmatercsen jelenleg a helyi iparűzési adó van 

bevezetve, mértéke 1,2%. 

Szentes Dezsőné képviselő: Azt lehet tudni, hogy mekkora bevétel származik belőle? 

Bakos Bernadett pénzügyi előadó: Egymillió forint volt tervezve az adónemből bevételnek, október 

végénél jár a könyvelés, addig kb. 700 ezer forint folyt be, a felszólítások most lettek kiküldve újra. 

Vincze Nikolett jegyző: Lehetőség nyílik arra, hogy az iparűzési adó mértékét növelje a testület, vagy 

esetleg új adónemet is bevezessen, viszont ezt még ezen az ülésen el kell dönteni és azt a hatályba lépést, 

ami január 1., megelőző 30 napon belül ki kell hirdetni. 

Takács Tamás polgármester: Mivel az önkormányzatnak nem igazán van saját bevétele, nem működtet 

intézményeket, ezért szükségesnek tartom, hogy emeljük fel az iparűzési adó mértékét és vezessen be az 

önkormányzat egy minimális összegű kommunális adót is, éves szinten 3.000,- Ft összegben. 

Szentes Dezsőné képviselő: Minden ingatlanra vonatkozóan? 

Vincze Nikolett jegyző: Lehet adni kedvezményeket és mentességeket, de ezeket nagyon pontosan meg 

kell határozni. 

Takács Tamás polgármester: Sok olyan ingatlan van a településen, amelyeket nem laknak, vagy éppen 

azt befektetési céllal vettek, ezekre én magasabb összegű adót vetnék ki, hogy ezzel éreztessük a helyi 

lakosokkal, hogy ez nem úgymond ellenük szól. Pontosítani kellene a kedvezmények körét is, mint 

például ahogy az Pilinyben is van, ha megnézitek a mellékelt táblázatot. 

Szmorad László alpolgármester: Véleményem szerint nem jelentős összegű az adó mértéke, ebből nem 

biztos, hogy kellene kedvezményeket adni. Ha nincs semmilyen adótípus kivetve, akkor ezt a 

későbbiekben lehet, hogy úgymond a szemünkre vetik majd, hogy nem törekedtünk saját bevétel 

szerzésre. A későbbiekben lehet, hogy ez hátrányokat okozhat majd. 

Szentes Dezsőné képviselő: Több olyan település is van a környéken, ahol nincs bevezetve kommunális 

adó, vagy építményadó, vagyis nincs adóztatás, és nem hiszem, hogy ezek a települések rosszabbul 

járnának. 

Tőzsér Viktor képviselő: Tényleg nem lenne magas az összeg, de sokan lesznek, akik még ezt sem fogják 

befizetni. Valahogy ezt majd betudja szedni az önkormányzat? 

Vincze Nikolett jegyző: Mivel helyi adótartozás lesz, ezért a NAV-nak át lehet adni, ott lehet 

kezdeményezni a behajtást. 

Takács Tamás polgármester: A későbbiekben a helyi adókból befolyt összegeket jó lenne majd 

fejlesztésekre fordítani, ebben is gondolkodnunk kell. 

Szentes Dezsőné képviselő: És mi lenne, ha a befektetési célú ingatlanokra, vagy az üresen álló 

ingatlanokra építményadót vetnénk ki, mint például Hollókőn van? 

Vincze Nikolett jegyző: Ilyet nem igazán tudtok szabályozni, és elég csak oda bejelentkezni és máris nem 

lesz üres. 

Takács Tamás polgármester: Én továbbra is azt javaslom, hogy vezessük be a kommunális adót 3.000,- 

Ft / év összegben és a helyi iparűzési adó mértékét is emeljük fel 1,5%-ra.  

Szmorad László alpolgármester: Én egyetértek vele, kellenek a bevételek és ezért muszáj bevezetni. 

Szentes Dezsőné képviselő: Minden kedvezmény és mentesség nélkül? 

Takács Tamás polgármester: Igen, egyenlőre. Viktor, te hogy látod? 

Tőzsér Viktor képviselő: Valahogy és valamivel növelni kell a bevételeket és úgy látom, hogy nincs rá 

más lehetőség, ezért egyetértek vele. 

Takács Tamás polgármester: Javaslom, hogy szavazzunk először. Aki egyetért azzal, hogy a helyi 

iparűzési adó mértékét 1,5%-ra növeljük, és ezt új rendeletbe foglaljuk, kérem szavazzon igennel. 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Tamás polgármester: Köszönöm. És most aki egyetért azzal, hogy bevezetésre kerüljön a 

kommunális adó 3.000,- Ft / év mértéken, kedvezmény és mentesség nélkül, kérem, szavazzon igennel. 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (XI.28) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bakos Bernadett, pénzügyi előadó távozott az ülésről 18
05

-kor. 

 

 

 

5. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: Ebben az évben nem volt belső ellenőrzés az önkormányzatnál. Minden év 

november 15-ig kell döntenie a képviselő-testületnek a következő évet érintően a belső ellenőrzés 

területéről. Erre az önkormányzat finanszírozást nem kap, még egy ellátandó feladat. Várhatóan a 

varsányi székhelyű társulás ellátja majd ezt a feladatot és akkor nem kell fizetni majd egy vállalkozót. 

Személy szerint én javasolnám a pénztár ellenőrzését, hiszen az évek folyamán több alkalmazott látta már 

el a feladatot, sok volt a személyi csere, vagy kíváncsi lennék arra, hogy a START munka program 

mennyire eredményes. 

Vincze Nikolett jegyző: Azért hasznos a belső ellenőrzés, mert ez a saját javunkat szolgálja, ezért nem jár 

büntetés, viszont ha feltár valamilyen hiányosságot, akkor azon lehet javítani, pótolni a hiányosságot. 

Takács Tamás polgármester: Várom a javaslatokat, hogy mit lehetne még ellenőriztetni, vagy mit lenne 

célszerű ellenőriztetni? 

Szmorad László alpolgármester: Olyan területet kell választani, ahol a legnagyobb a hibázási lehetőség, 

mint mondjuk a pénztárnál. 

Kuris Adrienn aljegyző: A pénztárnál, ha hiba történik, akkor az a könyvelésnél már jelentkezni fog, és 

mivel a pénztáros és a könyvelő nem lehet azonos személy ezért, előbb vagy utóbb, de kiderül, illetve a 

pénztárt én is szoktam ellenőrizni. Ha már bevezetésre kerültek az új helyi adónemek, akkor lehetne a 

helyi adók esetén a megtérüléseket, a bevallásokat, a felszólításokat, illetve az adó könyvelését és az 

értékvesztéseket könyvelni, vagy mondjuk az önkormányzat vagyonára, a befektetett eszközök 

nyilvántartására, a csökkenések és növekedések elszámolását ellenőrizni. 

Takács Tamás polgármester: A vagyon gyarapodása és csökkenése fontos terület, ezért javaslom a 

nemzeti vagyon ellenőrzését, aki egyetért ezzel, kérem szavazzon. 

 

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

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

114/2014. (XI.27.) számú határozata 

  
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési 

tervet megtárgyalta és azt az alábbiak szerint elfogadta: 

Szalmatercs Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervezett feladatai: 
  

Intézmény: Szalmatercs Község Önkormányzata  

Ellenőrzés megnevezése: Befektetett eszközök kezelésének, nyilvántartásának és 

értékváltozásainak ellenőrzése 

Kockázati tényezők: A növekedések, csökkenések, értékvesztések és 

értékhelyesbítések elszámolása nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, illetve a szervezet belső szabályzatainak. 

A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, a változások 

gazdasági elszámolásának szabályszerűsége nem biztosított. 

A pénzügyi elszámolások, valamint ezek alapjául szolgáló 

számviteli nyilvántartások nem teljes körűek. 

Vizsgálat várható ideje: 2015. szeptember hó 

  

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

6. Előterjesztés az önkormányzat és a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: Előterjesztés anyagát elküldtük a képviselők részére.  

Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi önkormányzatnak már volt ülése, ahol megtárgyalták és el is 

fogadták a megállapodást. A megállapodás felülvizsgálatára azért került sor, mert a nemzetiségi 

önkormányzatnál is történtek személyi cserék, változott az elnök személye is. A bankszámlához csak ő és 

a hivatal pénzügyi előadója, mint ellenjegyző együttesen férnek hozzá, ezért ezt is szükséges volt a 

megállapodásban módosítani. A jogszabályi változások miatt kikerült a megállapodásból a féléves 

beszámoló és a háromnegyedévre vonatkozó jelentés. A megállapodást januárban újra felül kell majd 

vizsgálni.  

Takács Tamás polgármester: Én javasolnám, hogy kerüljön majd be a megállapodásba a következő 

évben, hogy a nemzetiségi önkormányzat beszámol a településen, mint a nagy testület illetve, a 

falugondnoknál is gondoltam már erre. Kérem majd az elnök urat, hogy üljünk le és egyeztessünk ezekről 

a későbbiekben.  

Kardos Attila elnök: Én örülök ezeknek az ötleteknek, partner leszek benne. 

Vincze Nikolett jegyző: Akkor 2015. január 1-től az egyeztetéseknek megfelelően majd bővítjük a 

megállapodást, addig pedig az előterjesztésnek megfelelő megállapodás kerüljön elfogadásra? 

Takács Tamás polgármester: Igen, így javaslom. 

 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2014. (XI.27.) számú határozata 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület a 7/2014. (I.30.) határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

7. Előterjesztés társulási megállapodások módosítására 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

Takács Tamás polgármester: Ahogyan azt már a két ülés közötti eseményeknél is mondtam, több 

társulási ülésen vettem részt, és szinte mindegyik társulási megállapodás módosítani kell a 

polgármesterek személye miatti változások kapcsán. Jegyzőnő ismerteti a megállapodásokat és a 

kapcsolódó módosításokat. 

 

A) Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás 

 

Vincze Nikolett jegyző: A Társulási Megállapodás 3. számú módosítására azért kerül sor, mert a 

helyhatósági választások után két személyi változás történt: Szalmatercsen és Nógrádsipeken 

megváltozott a polgármesterek személye, ezért szükséges az eredetileg 2013. július 16-án kelt 

megállapodás módosítása. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás 2013. június 16-án 

kelt Társulási Megállapodásának - a 2014. október 12-i helyhatósági választások 

során történt személyi változások miatti - 3. számú módosítását és azt a melléklet 

szerint jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

B) Észak-Nógrád Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás 

 

Vincze Nikolett jegyző: Azért vált szükségessé a Társulási Megállapodás 1. számú módosítása, mert a 

helyhatósági választások után a tagok között három személyi változás történt: Kishartyánban, 

Szalmatercsen és Nógrádsipeken megváltozott a polgármesterek személye. Így módosul az 

Engedményezési Megállapodás, a Megállapodás fejlesztési célú alapátadásról és annak 

engedményezéséről, és a Közbeszerzési Szabályzat, valamint az SZMSZ is.  

 

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

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

117/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-

Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás: 

- 2013. június 15-én kelt Társulási Megállapodásának - a 2014. október 12-i 

helyhatósági választások során történt személyi változások miatti - 1. számú 

módosítását, 

- az Engedményezési Megállapodás 1. számú módosítását, 

- a fejlesztési célú alapátadásról és annak engedményezéséről szóló 

Megállapodás 1. számú módosítását 

melyeket a mellékletek szerint jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 

módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás, valamint a 

további módosított dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

C) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  

 

Vincze Nikolett jegyző: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának 5. számú módosítására a polgármesterek személyének változása miatt és jogszabályi 

változások miatt került sor.  

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2014. (XI.27.) számú határozata 

a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása 

 

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú 

módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. számú módosításának és 

az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Tamás polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalát – jelen határozat megküldésével – legkésőbb 2015. 

január 9-ig  

 

Határidő: 2015. január 9. 

Felelős: Takács Tamás polgármester 
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D) Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás  

 

Vincze Nikolett jegyző: Az előzőekben részletezettek szerint szükségessé vált a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás megállapodásának a módosítása is, ez a 8. számú módosítás. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2014. (XI.27.) számú határozata 

a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 

Társulási Megállapodásának 8. számú módosítása 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-

Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú 

módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását a 

melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatot az 

elfogadást követően küldje meg a Munkaszervezet számára. 

 

Határidő: 2015. január 9. 

Felelős: Takács Tamás polgármester 

 

E) Szécsényi Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása 

 

Vincze Nikolett jegyző: 2014. májusában döntöttek úgy a Szécsény környéki települések, hogy 

létrehozzák a társulást, de az társulás csak 2015. január 1-től fog beindulni. A társulás MÁK általi 

bejegyzése még nem történt meg. Az ellátandó feladatok: a gyepmesteri feladatellátás, a belső ellenőrzés, 

a munka- és tűzvédelmi feladatok és az elektronikus információbiztonsághoz kapcsolódó feladatellátás. 

Ezért szükséges a megállapodás újbóli elfogadása, Nógrádsipek községgel kibővítve. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2014. (XI.27.) számú határozata 

Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása 

Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

megtárgyalta a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és 

Feladatellátási Társulásának (székhely: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.) Társulási 

Megállapodását. 

A társulás 2015. január 1. napjától határozatlan időre szól. 

A képviselő-testület a megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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F) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

 

Vincze Nikolett jegyző: A megállapodás módosításra azért került sor, mert a MÁK bejegyezte a 

módosulásokat a korábban csatlakozott településekről, illetve változott a polgármesterek személye ennél a 

társulásnál is több helyen. Továbbá egy település, Vizslás 2015. január 1-től nem kíván a társulás tagja 

lenni, ezért a kilépés miatt is szükségessé vált a megállapodás módosítása.  

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2014. (XI.27.) számú határozata 

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 

az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Tamás polgármester 

 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2014. (XI.27.) számú határozata 

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 

2015. január 1-jei hatállyal az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Tamás polgármester 

 

 

8. Előterjesztés a szociális temetés igénybevételének szabályozására 

Előterjesztő: Kuris Adrienn aljegyző 

 

Takács Tamás polgármester: Az előterjesztéshez kapcsolódó írásos anyagot kiküldtük a képviselők 

részére. 

Kuris Adrienn aljegyző: A nemzetgazdasági miniszter által előterjesztett törvényjavaslat, amely 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szól, tartalmaz a szociális temetés 

hatályba lépésére is előírásokat. A jogszabály tervezet szerint a szociális temetésre vonatkozó előírások 

csak 2016. január 1-től lépnének hatályba, így a kiküldött anyag nagy része csak tájékoztató jellegű. 

Viszont az önkormányzat nem rendelkezik temetőrendelettel, amelyet minél előbb pótolni kellene. 

Takács Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a mai napon volt az ellenőrzés, 

ami többek között hiányolta a helyi rendeletet, sírbolt könyvet, a nyilvántartásokat. 
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Vincze Nikolett jegyző: A helyi temetőrendeletet minél előbb meg kell alkotni. Az ellenőrzésnél én is 

jelen voltam, még olyan nyilvántartást is kellene vezetni, amely azt tartalmazza, hogy ha helyi lakost 

valahová más településre temettek, akkor azt mikor, pontosan hová temették. A hamvasztásokról is külön 

nyilvántartást kell vezetni, például, hogy a hamvakat ki vitte haza, mikor stb. Összesen 100 ezer forint 

állami támogatást kap éves szinten az önkormányzat, amiből biztosítani kell, hogy rendben tartsa a 

temetőt, nyírja a füvet, legyen a ravatalozóban áram, legyenek vezetve a nyilvántartások. Alapvetően a 

temető rendelethez szükséges meghatározni alapdolgokat: nyitva tartás, sírhely megváltás költsége, 

ravatalozó használat díja, a többi kötelező tartalmi elemet a törvény és annak végrehajtási rendelete 

kötelezően előírja. 

Takács Tamás polgármester: Javaslom, hogy a nyitva tartás folyamatos legyen, a kapcsolódó díjak, 

pedig minimális összegben legyenek meghatározva. Sírhely esetén az egyes sírhely 1.000,- Ft, a kettes 

pedig 2.000,- Ft. A ravatalozó használat pedig 500,- Ft / alkalom. A síremlék készítés és felújítás esetén 

hozzájárulás fizetendő a temető fenntartásához: 

1.000 Ft/síremlék/alkalom. 

 

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

tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Takács Tamás polgármester 

 

A) Polgármesteri felvetések 

 

Takács Tamás polgármester: Először is szeretném megköszönni a Polgárőrség munkáját, amelyet 

Mindenszentek előtt és után végeztek, köszönöm a munkát Viktornak is. Az előző ülésen kiosztottam a 

képviselők részére az általam tervezett ciklusprogramot. Van-e ehhez javaslat, vagy hozzászólás? Várom 

továbbra is a jelzéseket, észrevételeket ezzel kapcsolatban. A 2016. évi START munka programhoz is 

várnám a jelzéseket, hogy milyen feladatokat hajtsunk végre, miket tűzzünk ki feladatul. 

 

B) Általános iskolai körzetek meghatározása 

 

Vincze Nikolett jegyző: Az általános iskolai körzethatárok megállapításához a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztálya jogszabályi előírásoknak megfelelően megkéri a települési 

önkormányzatokat véleményét is, a településen élő, tartózkodó hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszámával együtt. A település a Karancssági I. István Általános Iskolához tartozik. 

Elfogadja-e a testület a felvételi körzetek meghatározását? 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának az általános iskolák 2015/2016. 

tanévi felvételi körzeteinek meghatározásával és úgy határozott, hogy azzal egyetért. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat egyetértő 

véleményéről tájékoztassa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület, jegyző 

 

Takács Tamás, polgármester szünetet rendel el 19
15

-től 19
20

-ig. 

 

C)  Mikulás napi rendezvény 

 

Takács Tamás polgármester: A településen élő 14 éven aluli gyermekek részére Mikulás napi csomagot 

szeretnénk osztani. 71 fő részére lehetne csomagot osztani, ha egy minimális összeggel számolnánk, 

akkor az kb. 56-60 ezer forinttal kellene számolni. 

Kardos Attila elnök: A nemzetiségi önkormányzat is szeretne csomagot osztani a gyerekek részére, de 

lehet, hogy nem tud, mivel nagyon kevés pénze maradt.  

Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi önkormányzatnak kb. 30 ezer forint felhasználható kerete van. 

Takács Tamás polgármester: Akkor esetleg lehetne együtt is adni a csomagot, vagyis a nemzetiségi és a 

települési önkormányzat együtt oszthatná a csomagot. 

Kardos Attila elnök: Én támogatom a javaslatot, viszont a két taggal még egyeztetnem kellene, mert 

nekik lehet, hogy más az elképzelésük. 

Takács Tamás polgármester: Akkor egyenlőre én kérem a testület jóváhagyását arra, hogy a 71 fő 

részére az önkormányzat csomagot osszon, csomagonként kb. 800,- Ft értékben. Ha pedig a kisebbségi 

önkormányzat is úgy dönt, hogy együtt osszuk ki a csomagokat, akkor a költségeket megfelezzük. 

Kardos Attila elnök: Beszélek a tagokkal, és tájékozatom a polgármester urat. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településen élő 14 éven aluli gyermekek (összesen: 71 fő) részére 800,- Ft/csomag 

(azaz Nyolcszáz forint/csomag) értékben Mikulás napi csomagot oszt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

19
30

-kor távozik az ülésről Kardos Attila RNÖ elnök. 

 

D)  Falubusz eladása 

 

Takács Tamás polgármester: Az MVH-s pályázaton az önkormányzat egy új falubusz beszerzésére 

nyert támogatást, összesen 10 millió forint értékben. Az MVH-s pályázat viszont csak a nettó árat 

finanszírozza, az áfa összegét az önkormányzatnak kell előteremtenie, és mivel két buszt nem tudunk 

fenntartani, ezért célszerű lenne a régit eladnunk. Mindezeknek megfelelően hirdetményt tettünk közzé, 

melyben megvételre ajánlottuk fel a KER-928 forgalmi rendszámú gépjárművet. Összesen három ajánlat 

érkezett, melyeket most ismertetnék. 

 

Felolvasásra kerülnek a 12-38/1/2014., 12-38/2/2014. és 12-38/3/2014. iktatószámú vételi ajánlatok. 
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Takács Tamás polgármester: A legjobb ajánlatot a NIKIDAM-CAR Kft. adta, 950 ezer forint értékben. 

Gondolom a testület is azt támogatja, hogy a legmagasabb vételi ajánlatot fogadjuk el? 

Szmorad László alpolgármester: Persze, a legmagasabb árat kell elfogadni. 

Takács Tamás polgármester: Akkor, ha már pontosan tudjuk, hogy mikor érkezik meg az új busz, akkor 

fizikailag is át lehet majd adni a legjobb ajánlatot adó vevőnek, illetve akkor már meg lehet írni az 

adásvételi szerződést is.  

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat tulajdonában álló KER-928 forgalmi rendszámú, Ford Transit 2.0 D 

típusú gépjármű megvételére érkezett vételi ajánlatokat és úgy határozott, hogy a 

járművet a legjobb ajánlatot adó NIKIDAM-CAR Kft. (2100 Gödöllő, Dessewffy A. 

u. 43.) részére adja el 950.000,- Ft-ért (azaz Kilencszázötvenezer forintért).  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármű 

elidegenítéséhez kapcsoló szükséges intézkedéseket megtegye és az adásvételi 

szerződést megkösse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

E)  Falubusz hitelszerződés 

 

Takács Tamás polgármester: A falubusz beszerzéséhez kapcsolódóan a nettó vételárat a Porsche Bank 

biztosítja az önkormányzatnak, ez egy bevett konstrukció és a falubuszok beszerzése ilyen úton zajlik. 

Lényegében a bank előfinanszírozza a nettó vételárat addig, amíg az MVH át nem utalja a pályázati úton 

elnyert összeget az önkormányzatnak. Ha megérkezik az MVH-tól a finanszírozás, akkor azt 

önkormányzat továbbutalja a banknak. A tranzakciónak nem lesz költsége, sem a számlavezetésnek, 

kamatot sem számítanak fel. Kérem a testület felhatalmazását, hogy a kölcsönszerződést megköthessem. 

Vincze Nikolett jegyző: Itt el kell mondanom, hogy a stabilitási törvény szerint az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyletéhez a kormány előzetes hozzájárulása kell. 

Takács Tamás polgármester: Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a (7a) bekezdés szerinti ügyletek 

kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az 

önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának 

biztosítására szolgáló ügyletekhez. A probléma, hogy előzetesen erről nem szolgáltattunk adatot és a 

költségvetési rendeletünkben sem szerepel. A buszt azonban másképp nem tudjuk megvenni. Azt 

javaslom, hogy mivel kamatok nélkül és csak rövid időtartamra kell felvenni a támogatás összegét, 

kössük meg szerződést. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Falubusz beszerzéséhez kapcsolódó Porsche Bank Zrt.-vel (1139 

Budapest, Fáy u. 27., Cg.: 01-10-042494) kötendő 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió 

forint) összegű kölcsönszerződést. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye és a kölcsönszerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

 

F)  Falubusz adásvételi szerződés módosítása 

 

Takács Tamás polgármester: A falubusz beszerzéséhez kapcsolódóan az önkormányzat közbeszerzési 

eljárást kezdeményezett, és a lefolytatását követően meg is kötötte a szerződést Lukács & Tamás Kft.-vel. 

Az adásvételi szerződés 2. pontja tartalmazza, hogy a falubuszt november 30-ig kellene leszállítani. Mivel 

ezt a határidőt nem tudjuk tartani az időközbeni változások miatt, ezért szükséges a határidőt módosítani. 

A közbeszerzési tanácsadóval is egyeztetünk, a szerződés módosítása megoldható, a hirdetményi 

közlésről ő gondoskodni fog. A szerződés módosítást azért is meg kell csinálni, mert az elszámolást az 

MVH felé meg kell küldeni, melynek részre lesz az adásvételi szerződés is, és ha abban korábbi a dátum, 

mint ahogyan az ténylegesen megtörtént, akkor az olyan, mintha nem tartottuk volna be az előírásokat. 

Kérem a testület felhatalmazását az adásvételi szerződés módosítására.  

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  122/A §-a szerint lefolytatott 

„Falubusz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a 

Lukács & Tamás Kft-vel (címe: 2600 Vác, Kazinczy Lajos utca 1.) 2014. július 30. 

napján megkötött adásvételi szerződés 2.1. pontjában a teljesítés határidejét: 

2014. november 30. napjáról 2014. december 15. napjára módosítja. 

A szerződésmódosítás indoka: 

A szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a 

szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.  

Az önkormányzati választások eredménye alapján a polgármester személye 

megváltozott, melynek következtében a már előkészített, a gépjármű vételárának 

előfinanszírozásához szükséges hitelszerződést - az új polgármester személyére 

vonatkozó törzskönyvi kivonat hiányában - az önkormányzat nem tudta kellő 

határidőben megkötni.  

 

A képviselő-testület - a fenti indokok  alapján – felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

G) Képviselői felvetések 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Szeretném kérni, hogy a régi, használaton kívüli fénymásolót térítésmentesen 

adja kölcsön az önkormányzat a Karancsági I. István Általános Iskolának, mivel már több hete 

fénymásoló nélkül vagyunk, a saját gépünk javítása nagyon elhúzódik, és a napi munkánkhoz szükség 

lenne rá.  
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

határozatlan időre, térítésmentesen átadja a tulajdonában álló SHARP ARM165 típus 

fénymásolót a Karancssági I. István Általános Iskola (3163 Karancsság, Kossuth út 

27.) részére. Az üzemeltetésből, illetve használatból eredő költségeket az oktatási 

intézménynek kell fedeznie.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szmorad László alpolgármester: Egy kft. képviselője megkeresett, hogy szeretne az önkormányzat 

részére támogatást adni. Konkrétan az IKSZT befejezéséhez szeretne forrást biztosítani, cserébe csak 

annyit kérne, hogy a cégnevét, úgymond reklámként tüntessük fel az épületen belül.  

Vincze Nikolett jegyző: Megállapodást kell kötni, hogy az államháztartáson kívüli forrást elfogadja-e az 

önkormányzat. Mekkora lenne az összeg? 

Szmorad László alpolgármester:600.000 Ft. Ebből az egyik szerződést pontosan ki tudnánk fizetni. 

Takács Tamás polgármester: Köszönettel fogadjuk a támogatást, személy szerint javaslom, hogy kössük 

meg a megállapodást és fogadjuk el a támogatást. Erre a feladatra bízzuk meg az alpolgármestert, hiszen 

ő szerezte a támogatást. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a SLY SZÉPSÉGSZALON Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 127., adószám: 

14991503-2-41) 600.000,- Ft (azaz Hatszázezer forint) összegű támogatását a 

művelődési házban szükséges munkálatok elvégzéséhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 

előkészítse, az alpolgármestert, pedig hogy a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

 

 

Takács Tamás polgármester: Már többször beszéltünk róla, hogy az idősek részére csomagot osztunk 

még decemberben. Sajnos úgy látom, hogy az önkormányzat költségvetése jelenleg ezt nem teszi 

lehetővé, ezért kérném, hogy járuljon hozzá a testület ahhoz, hogy a csomagosztást elnapoljuk a 

következő évre, a jövő évi költségvetésnél látjuk, hogy hogyan alakul majd a pénzügyi helyzetünk. 

 

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

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

130/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi lehetőségeit 

figyelembe véve úgy határozott, hogy az idősek napi csomagosztást elhalasztja 2015. 

évre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Szentes Dezsőné képviselő: Az év végi sportrendezvényeket megtartjuk-e? 

Szmorad László alpolgármester: Én mindenképpen támogatom, hogy tartsuk meg, ez már hagyomány.  

Tőzsér Viktor képviselő: Én is támogatom, csak megfelelő időpontot kell keresnünk, mert az évvége elég 

szoros lesz mindenkinek. 

Takács Tamás, polgármester: Én is támogatom a megrendezését, javaslom, hogy tartsuk meg. Milyen 

időpont lenne megfelelő, hétvége vagy hétköznap? 

Szmorad László alpolgármester: A focira már az előző időszakban sem volt túl nagy az érdeklődés, ezért 

lehet azt meg sem kellene tartani. A két ünnep között kellene valamikor megtartani, mondjuk december 

30-án, mivel nem hiszem, hogy sokan dolgoznak azon a héten. 

Takács Tamás, polgármester: Támogatom. 

 

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

nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2014. (XI.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2014. december 30-án Balga Jenő, Szmorad László Asztalitenisz, Sakk Emlékversenyt 

rendez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

Több hozzászólás nem lévén Takács Tamás polgármester zárt ülést rendelet el 19.55 órakor, a zárt 

ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

K.m.f. 

 

 

 

Takács Tamás     Vincze Nikolett 

polgármester              jegyző 

 

 

 

Szentes Dezsőné     Szmorad László 

képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő      alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


