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A Szalmatercsért Bar{ti Egyesületet 2006.06.29.-i napj{n a PK 60.056/2006/4 sz{mú végzésével vette 

nyilv{ntart{sba a Nógr{d Megyei Bírós{g. Az alapszab{lyunkat 2011.07.20.-{n módosítottuk és 

2011.07.28.-tól az egyesületünk közhasznú t{rsadalmi szervezet. 
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1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Tárgyévben a Szervezet csak a tagdíjakból és az önkormányzati támogatásból származó bevételből 

gazdálkodott. A székhelyműködéssel járó költségeket (elektromos, nyomdai, irodai, stb) az 

egyesület elnöke támogatásként biztosítja. 

 

2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben 

az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára.  

 

3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések  

 

4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben közösségünk a 508120 FT támogatást kapott. Ez lényegesen több mint az előző évben. 

Részletezve: 

Önkormányzati támogatás                                                              50000 Ft 

Falusi szálláshely engedélyezési tervdokumentáció.                    280000 Ft 

Tűzvédelmi műszaki leírás                                                             50000 Ft 

Nógrád Megyei KH népegészségügy.                                              8700 Ft 

Közjegyző                                                                                         1500 Ft 

Falusi Vendéglátók Egyesülete                                                       15000 Ft 

Salgótarján, Helyi TDM                                                                    2000 Ft 

NLC Pályázatíró Kft                                                                        87500 Ft 

Költségvetés készítés                                                                       30000 Ft 

Illetékbélyeg                                                                                     25000 Ft 

Közmű egyeztetés                                                                              2875 Ft 

Tulajdoni lap                                                                                       6250 Ft 

Nyilatkozat tervhez                                                                             6305 Ft 

ÉRV terv egyeztetés                                                                          10190 Ft 

A banki költségek levonása után záró egyenleg                                  9900 Ft 

 

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0, azaz nulla Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 

ez idáig nem részesültek költségtérítésben. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan 

kifizetés nem történt. 

 

5. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

Szalmatercs község fejlesztése, fellendítése tisztaságának, parkosításának elősegítése: 

Természetbeni támogatásként az egyesületünk 120m2 beton járdalapot, 6 raklap útszegélykövet,140 

tonna kőzúzalékot kapott támogatójától. Ezeket az építőanyagokat az önkormányzatunknak átadtuk. 

A zúzalék temetőparkoló építésre már fel lett használva. A járdalapból elkészülhet a temetői járda, 

az útszegélykőből a Petőfi úti közkút környezetének rendezése. Ezenkívül társadalmi munkánkkal 

vállaljuk a játszótér és a művelődési ház növénytelepítési munkáinak elvégzését. A lakosság 

elképzelését érvényesítettük a képviselőtestület ciklusprogramjában (Szent Imre és Piac Tér)  
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Kulturális örökségség megóvása, programok szervezése támogatása: 

Részt kívánunk venni a játszótér, műv.ház átadási ünnepségének szervezésében és 

lebonyolításában. Hagyományteremtő szándékkal életre kívánjuk hívni a Hazajáró Falufesztivált és 

a tűzoltóinkkal közösen az önkéntes tűzoltók meghívásos versenyét. 

Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése: 

A „falusi szálláshely kialakítása és munkahelyteremtés Szalmatercsen” című nyertes 

pályázatunkban három a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személy foglalkoztatását vállaltuk. 

Jelenleg a közmunkaprogramokban való részvétel lehetőségét keressük. 

Az idegenforgalom helyi lehetőségének feltárása: 

A Tőzsér féle porta falusi szálláshellyé való alakítása és a hozzátartozó szolgáltatások beindítása 

nagy lépést fog jelenteni e célunk megvalósításában. 

Más régiókkal és egyesületekkel való kapcsolatkeresés: 

Az egyesület tagjai közül német középfokú, angol és francia felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező 

személy is van. Segítségükkel ez a célunk is megvalósulhat. 

Az eddigi (rendhagyó) kezdeményezéseink: 

 

Egyesület és munkacsoport Szalmatercsen - 2007-03-26 

A településen a közelmúltban alakult meg a Szalmatercsért Baráti Egyesület. A 35 fős civil 

szervezet legfontosabb céljai között szerepel a község fejlesztése. Az egyesület kezdeményezésére 

Gréczi-Zsoldos Miklós, a tűzoltó-egyesület elnöke, Gácsi Mihályné, a népdalkör vezetője, Illés 

Ferenc, a polgárőr-egyesület elnöke, Baranyi Szabolcsné, a cigány kisebbségi önkormányzat 

elnöke, Csecsődi Sándor, az MSZP helyi szervezetének elnöke és Takács Tamás, a baráti egyesület 

elnöke megalakította a Közakarat Szalmatercsért Munkacsoportot. Elhatározták, hogy egy faliújság 

keretében bemutatják az elért eredményeket és beszámolnak a településen történt aktualitásokról. 

Lakossági fórum sorozat - 2007-04-25 

A Szalmatercsért Baráti Egyesület április 25-én 17 órakor indítja útjára négyrészes sorozatát 

„Tegyük sikeressé községünket! Új távlatok közösségünk előtt!” címmel a helyi művelődési 

házban. A nyitó rendezvény vendége Pásztóhy András miniszteri biztos lesz a Földművelésügyi 

Minisztérium részéről. A programsorozat célja a II. Nemzetfejlesztési Terv keretében elnyerhető 

források megismertetése, a közösség jövőképének, fejlesztési programjának meghatározása, a 

lakossági igények megfogalmazása. A fórumokra várják a környező községek polgármestereit, 

lakóit, civil szervezeteit és vállalkozóit is. 

Családi nap a gyerekek örömére - 2007-06-23 

Vakációköszöntő gyerek- és családi napot szervezett a Szalmatercsért Baráti Egyesület június 23-

án, a település központjában. Az egyesület tavaly alakult, és ez volt az első nagyszabású 

rendezvénye. Azért dolgoznak, hogy községüket pályázatok segítségével sikeresebbé tegyék, 

településfejlesztési programjukat – amelynek összeállítása során a lakók véleményét is kikérték – az 

önkormányzat beépítette ciklusprogramjába. Már az alakuló ülésükön felmerült az a gondolat, hogy 

olyan rendezvényeket fognak szervezni, amelyek összetartják és közelebb hozzák egymáshoz a 

http://nogradicivilek.hu/
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falusiakat, továbbá a szomszédos településekről is vonzzák az érdeklődőket. A napot Szentes 

Dezső, a település polgármestere nyitotta meg, majd Takács Tamás, az egyesület elnöke köszöntötte 

a jelenlévőket. A gyerekek rendőrségi és tűzoltó- bemutatót láthattak, légvár is várta az ugrálni 

vágyókat, amit a polgármesteri hivatal finanszírozott, így egész nap ingyen használhatták azt. A Def 

Jam Dance School modern táncot mutatott be, míg a karancsaljai hagyományőrző csoport 

népdalokkal színesítette a műsort. Teplán Sándor magyarnóta-énekes is fellépett, őt Deák Béla 

tárogatón, Lantos Sándor pedig harmonikaszóval kísérte. Egész nap élőzene szólt, amivel a DA-LA 

duó biztosította a jó hangulatot. A terület tulajdonosa, Csecsődi Sándor biztosította a helyszínt, a 

padokat és a sátrakat. A sztárvendég Győzike volt, aki ingyen vállalta a fellépést 

Az egyesületünk 2007januárjában a lakossági elképzeléseket figyelembe véve kidolgozta a község 

fejlesztési programját. A programot minden (az akkor a faluban működő) civilszervezet támogatta. 

Továbbá: Varga Béla (Nm-i közgyűlés alelnöke), Borenszki Ervin (országgyűlési képviselő) írásos 

támogatói nyilatkozatait is megkaptuk. Az akkori faluvezetés viszont nem tartotta fontosnak a 

támogatásunkat, pedig a programot testületi ülésen mutattam be számukra! A szalmatercsi 

civilszervezeteket összefogva a fejlesztési terveinket akartuk megvalósítani (a közakarat 

szalmatercsért munkacsoport keretében), de ezt a kezdeményezésünket ellenségeskedésre 

hivatkozva elutasították. A munkacsoport eldöntötte, hogy mivel akkor nem volt faluújság életre 

hívjuk a Szalmatercsi Kisbírót. A nyomtatási költségeket támogatónk vállalta magára. Felajánlottuk 

az akkori faluvezetésnek, hogy szerkesszük közösen, de ők már a névválasztást is kifogásolták, így 

a következő számtól kezdve már, mint Tercsi kisbíró jelent meg a faluújságunk. 

Hosszú szervezés után 2007 áprilisában „Tegyük sikeressé településünket, új távlatok településeink 

előtt” címmel útjára indítottuk a lakossági fórumunkat. Tárogató hangjára indult a rendezvény. 

Annak ellenére, hogy a környező települések civilszervezeti, a legtöbb faluvezető, a térség 

országgyűlési képviselője és több helyi lakos is elfogatta invitálásunkat, az akkori 

képviselőtestületből egy fő tartotta fontosnak, hogy tájékozódjon a majdani pályázati lehetőségekről 

egyenesen az akkori MVH államtitkárától! Megkívánom jegyezni, hogy sem előtte sem azóta nem 

járt a településünkön hasonló kormányzati beosztású személy. Az államtitkári látogatás lehetséges 

hozadékairól a Tercsi Kisbíróban be is számoltunk. De többek között a lakossági kérésre az 

államtitkár kikotortatta a Hagymás patak lakóházakhoz közeli szakaszát, amit az önkormányzat nem 

tudott elvégeztetni. 

A fejlesztési teveink megvalósítását piacvezető pályázatíró és forrásközvetítő vállalkozással 

(ÁRINDEX Kft) kívántuk elérni. A faluban részvételükkel falubejárást tartottunk, aminek alapján 

forrástérképet készítettek és hosszú távú együttműködési szerződést ajánlottak számunkra.  

Javaslatuk a következő volt: Az Önkormányzat szerződjön helyettünk (mivel úgyis az ő 

hozzájárulásuk szükséges a legtöbb fejlesztési célunkhoz). Cserében a településen működő összes 

civilszervezet, vállalkozás és természetesen az Önkormányzat pályázatait elkészítik sikerdíj fejében, 

külön egy állandó háromfős pályázatíró stáb segítségével. Az 5 éves szerződés díja 1000000 Ft volt, 

amit utólag (egy addig megemelt mértékű) sikerdíjból kellett volna kifizetnünk. Testületi ülés 

keretében kértem az akkori faluvezetést, hogy éljünk a lehetőséggel, de a szerződést nem kötötték 

meg! 

Ezek után Vakációköszöntő gyerek- és családi napot szerveztünk támogatók segítségével. A 

sztárvendég Győzike volt, aki ingyen vállalta a fellépést. A rendezvényen teltház volt. 

A kezdeményezésünkre a civilszervezetek közös közgyűlést tartottak, amin elhatároztuk, hogy díjat 

alapítunk a legtöbbet dolgozó civiltársunk tiszteletére. A díj 10000 Ft,és egy névre szóló díszfa a 

templomkertben (reméljük később egy egész sétány fog kialakulni a névre szóló fákból).A közös 

közgyűlést vacsorás zenés est zárta a családtagokkal közösen. A díj alapítására Becsó Zsolt 15000 

Ft ot és Szatmári Zoltán – a Szatmári Kft tulajdonosa- 10000 Ft-ot biztosított. A díjat Varga Béla 

adta át és a díszfát szentmise keretében (Gyönyör László atya kezdeményezésére) ültettük el.  
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Közben elindult a LEADER program. Az egyesületet a projektgenerálás időszakában mindig 

képviseltük, elképzeléseinket Karancsságtól, Sóshartyánon át Kazárig mindenhol elmondtuk, úgy 

hogy közben gk. használatot, költségtérítést senkinek sem fizettünk ki. 

Az Egyesületünk viszonya a településen működő többi civilszervezethez jónak mondható, 

mindenben segítjük egymást. A tűzoltóinkat pl az országos versenyükön támogattuk. 

A jó együttműködésünket bizonyítja, hogy a választáskor összefogva a civilszervezetek képviselőit 

támogattuk. 

Az önkormányzat fejlesztési programjában mára már sok lakossági elképzelést sikerült 

érvényesítenünk (köszönhetően az új faluvezetésnek). Az első már megvalósuláshoz közel áll. Az 

előző faluújságban kértük a lakókat, hogy segítsenek berendezni bútoraikkal az új szálláshelyet. 

Ez idáig már három szobányi felajánlás érkezett, sőt még az IKSZT.-ben létrejövő 

gyereksarokba is érkeztek játékfelajánlások! Ezzel is egy rendhagyó programot indítottunk el amit, 

még hosszú évekig üzemeltethetünk. Az új kezdeményezés neve a Közösség Szíve Program, 

népszerűen és röviden KÖSZI! Mit is írtunk a fejlesztési programunkban, amit akkor 2007-ben 

nem támogatott a faluvezetés? Részlet: 

 
És még sorolhatnám. 

A beszámolómat pedig a Tercsi Kisbíróban írt cikkel zárom, amit akkor 2007-ben nem fogadott el 

tőlünk az akkori faluvezetés: 

„Szalmatercs javait azzal is szolgálhatjuk, ha javaslatainkat és a lakosok elképzeléseit megosztjuk a 

képviselő testülettel. Természetesen azt szeretnénk, hogy mindannyian együtt, közösen formáljuk 

az elképzeléseket és valósítsuk meg azokat”.Azt mondják, hogy azt a házat szeretik az emberek a 

legjobban, aminek a megvalósulásában már a tervezésnél is részt vettek. Mi is a közös házunk, 

Szalmatercs építésére vállalkoztunk közösen önökkel. 

Dolgozni kell közösen és az eredmények mérhetőek lesznek! 

 

Szalmatercs, 2012 május 15.                                                               Takács Tamás 

                                                                                                                   Elnök 
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