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Határozat száma Tárgy 
7/2010.(02.08.) Ivóvíz szolgáltatás ráfordításainak  elfogadása, 

támogatás iránti pályázat. 
8/2010.(02.08.) 2010. évi munkaterv elfogadása 
9/2010.(02.08.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
10/2010.(02.08.) Rendőrség üzemanyag támogatása 
11/2010.(02.08.) Kisebbségi önkormányzat támogatási igény elutasítása. 
12/2010.(02.08.) Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 
Rendelet száma Tárgy 
1/2010.(02.09.) A 2010. évi költségvetésről 
2/2010.(02.09.) A 2009. évi költségvetés módosításáról. 
3/2010.(02.09.) A szociális ellátások intézményi térítési díjáról. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. február 8-án a 
Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Zvara Albin  alpolgármester 

Iván Zoltánné   képviselő 
Kapczáth László  képviselő 
Maruzs Tamásné  képviselő 

  Hegedűs Veronika  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívón szereplővel egyezően az 
alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. A 2010. évi költségvetés elfogadása 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
2. A 2009. évi költségvetés módosítása 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
3. 2010. évi ivóvíz szolgáltatási díj elfogadása 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester. 
4.          2010. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
5. Egyéb javaslatok, felvetések 
6. Szociális kérelmek 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
1. A 2010. évi költségvetés elfogadása. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezte a körjegyzőt, van-e kiegészítése. 
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Tarjányi Lászlóné körjegyző az iparűzési adó tervezését egészítette ki azzal, hogy az 
adókulcs emelkedése miatt valószínűleg magasabb lesz e bevétel, de az adóalap 
ismeretének hiányában nehéz jól tervezni.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezi, kinek van kérdése, javaslata.  
Kérdés, javaslat nem volt, ezért szavazásra tette fel  először az átmeneti gazdálkodásról 
szóló beszámolót.  
 
A beszámolót a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra tette fel a 2010. évi költségvetésről szóló 
rendelet tervezetet. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/2010.(02.09.) RENDELETE 
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 
Terpes Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. §. (1)  bek.  alapján az 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. §. 

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, szerveire, az önkormányzat szakfeladaton 
működtetett intézményeire terjed ki.  
 

A költségvetés címrendje 
2. §. 

(1) Az államháztartási törvény 67. §. (3)  bekezdése alapján a képviselőtestület a 
címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.  
(2) A szakfeladatok egy-egy címet alkotnak. 
(3) Az önkormányzat igazgatási  kiadása önálló címet alkot.  
(4) Az önkormányzat  költségvetésében szereplő nem intézményi  kiadások a 2. számú 
melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként külön-külön címet alkotnak.  
 

A költségvetésre vonatkozó rendelkezések  
3. §. 

A Képviselőtestület a nem intézményi jellegű kiadások együttes 2010. évi 
költségvetését 

20.506.000 Ft bevétellel,  
                          20.506.000  Ft kiadással, ezen belül:  
                                           5.644.000 Ft személyi jellegű kiadással, 
                                           1.169.000 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal, 
                                           6.285.000 Ft dologi jellegű kiadásokkal, 
                                           782.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 
                                           4.977.000 Ft pénzeszköz átadással 
                                           1.649.000 Ft általános tartalékkal 



3 
 

állapítja meg.  
4. §.  

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú 
melléklet, az intézményi bevételek intézményenkénti, szakfeladatonkénti megbontását 
az l/A számú melléklet tartalmazza 

5. §.  
(1) Az  önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások összesített, a 
fejlesztési összesített kiadásokat az államháztartási és költségvetési törvényben 
meghatározott bontásban a 2. számú melléklet, a költségvetés mérlegét a 4. számú 
melléklet tartalmazza.  
(2) A Képviselőtestület a 2009. évi költségvetés  önálló és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti, az önkormányzat  költségvetésében szereplő nem 
intézményi /szakfeladatonkénti/  kiadási előirányzatait az államháztartási és a 
költségvetési törvényben meghatározott bontásban, a 3. számú melléklet szerint, az 
intézményenkénti, szakfeladatonkénti létszámkeretet az 5. számu melléklet  szerint 
állapítja meg.  
 

6. §.  
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi  általános tartalékát 1.649.000  Ft-
ban állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat általános tartalékát – a kisebbségi 
önkormányzat határozata alapján -  216.000 Ft-ban állapítja meg.  
  

7.§. 
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

A költségvetés végrehajtása  
 

8. §.  
(1)A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés végrehajtását az államháztartási 
törvény, a végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.  
(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.  

 
9. §. 

 
A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási 
előirányzatok felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, 
ahhoz igazodóan kötelesek biztosítani.   
 

Hatálybalépés 
 

11. §.  
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január l-től 
kell alkalmazni. 
A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.  
 
T e r p e s ,  2010. február 8.  
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              Zvaráné Béres Mária                                       Tarjányi Lászlóné  
                      polgármester                                              körjegyző 
 
 
2. A 2009. évi költségvetés módosítása. 
Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Zvara Albin alpolgármester megkérdezte a bírság és pótlék kapcsán, hogy fizetnek-e 
rendesen az adózók, illetve hogyan alakul a kintlévőség? 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy javult a fizetési morál, igyekeznek 
mindent behajtani. Ennek ellenére van olyan adózó a gépjárműadónál, akitől jelenleg 
sem lehet behajtani a régi tartozását, mert nincs jövedelme és vagyontárgya. Ebben az 
esetben csak a gépjármű forgalomból történő kivonását lehet kezdeményezni, de ezzel 
sajnos a régi tartozás nem kerül megfizetésre.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2010.(02.09.)  RENDELETE  
 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(02.17.)  rendeletének 
módosításáról 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. 
törvény 74. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

I.  Általános rendelkezések 
1. §. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 
10/2009.(11.17.), 8/2009.(08.19.) rendelettel módosított 2/2009. (02.17.) rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

II. Módosuló rendelkezések 
2.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési bevételi 
előirányzatát  13.758.000 Ft-tal megemeli és 54.388.000 Ft-ban, azaz Ötvennégy millió 
Háromszáznyolcvannyolcezer forintban állapítja meg.  

3.§. 
 
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatokat az alábbi címeken és 
összegekkel  emeli meg: 

I. Működési bevételek 
1. Intézményi működési bevételek 744.000 Ft 
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 

Iparűzési adó 2.056.000 Ft 
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Gépjárműadó 58.000 Ft 
Bírság, pótlék 21.000 Ft 

II.. Támogatások: 
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások 2.248.000 Ft 
1.5. Központosított támogatások   35.000 Ft  
Működésképtelen önkormányzatok támogatása 1.500.000 Ft                                                                 
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.242.000 Ft 
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.354.000 Ft 

 
4.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési kiadási 
előirányzatát 13.758.000 Ft-tal megemeli és  54.388.000 Ft-ban, azaz Ötvennégy millió 
háromszáznyolcvannyolcezer  forintban állapítja meg.  
 

5.§. 
 

Az önkormányzat a kiadási előirányzatokat az alábbi címeken  és összegekkel emeli 
meg, illetve zárolja: 
III. Önkormányzati igazgatás 1.030.000 Ft 
V. Helyi kisebbségi önkormányzat 220.000 Ft 
VI.. Nem intézményi kiadások: 

- Közcélú foglalkoztatás 1.131000 Ft 
- Közvilágítás 85.000 Ft 
- Temetkezés 4.000 Ft 
- Város és községgazdálkodás 1.047.000 Ft 
- Szociális étkezés 203.000 Ft 
- rendszeres szociális pénzbeli  ellátás 715.000 Ft 
- rendszeres gyermekvédelmi ell. 313.000 Ft 
- munkanélküliek ellátása 829. 000 Ft 
- eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 34.000 Ft 

VII. Felhalmozás: 
Május 1. u. felújítás 5.022.000 Ft 
Buszmegálló építés 1.711.000 Ft 
VIII. Tartalék 2.914. 000 Ft  
 

6. §.  
A képviselőtestület a 2009. évi  költségvetése kiadási előirányzatain belül az alábbi 
átcsoportosításokat hajtja végre: 
- az Önkormányzati igazgatás elszámolások cím kiadási előirányzatát 18.000 Ft-tal 
megemeli, ezzel szemben a Tűzoltóság cím kiadási előirányzatát 18.000 Ft-tal zárolja, 
- az Önkormányzati igazgatás  cím kiadási  előirányzatát 33.000 Ft-tal megemeli, 
ugyanakkor a Tűzoltóság cím kiadási  előirányzatát 33.000 Ft-tal zárolja, 
- a Tűzoltóság dologi kiadási előirányzatát 7.000 Ft-tal megemeli, a Tűzoltóság járulék 
kiadási előirányzatát 7.000 Ft-tal zárolja, 
- a Város és községgazdálkodás cím kiadási előirányzatát 12.000 Ft-tal megemeli, az 
Önkormányzatok kisegítő szolgálata cím kiadási előirányzatát 12.000 Ft-tal zárolja,  
- A Művelődési ház cím személyi juttatások kiadási előirányzatát 12.000 Ft-tal 
megemeli, a Művelődési ház cím dologi kiadási előirányzatát 12.000 Ft-tal zárolja, 
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- a Máshová nem sorolható egyéb tevékenység cím személyi juttatás kiadási 
előirányzatát 14.000 Ft-tal megemeli, a Máshová nem sorolható egyéb tevékenység cím 
dologi kiadási előirányzatát 14.000 Ft-tal zárolja, 
- a Kisebbségi önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 14.000 Ft-tal megemeli, a 
Kisebbségi Önkormányzat járulékok előirányzatát 14.000 Ft-tal zárolja, 
- a Város és községgazdálkodás cím kiadási előirányzatát 174.000 Ft-tal, az 
Önkormányzati igazgatás cím kiadási előirányzatát 640.000 Ft-tal, a felhalmozás 
buszmegálló építés cím kiadási előirányzatát 640.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a 
Tartalék cím kiadási előirányzatát 1.427.000 Ft-tal zárolja.  .  
 

III. Hatályba léptet ő rendelkezések 
7. §.  

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  Kihirdetéséről a körjegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
 
Terpes, 2010. január 8.  
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi  Lászlóné 
 polgármester                                                                                          körjegyző  
 
 
3. 2010. évi ivóvíz szolgáltatási díj elfogadása.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a decemberi ülésen 
a szolgáltatás díja elfogadásra került, de az önköltségről és arról, hogy az önkormányzat 
egyetért pályázat benyújtásával, nem döntöttek. Az ÉRV Zrt-nek erre a határozatra is 
szüksége van. Szavazásra tette fel a ráfordítások elfogadását és a pályázat benyújtását.  
  
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
lakossági ivóvíz támogatási igényét bejelenti. 
Az ivóvíz szolgáltatás ráfordításait az Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. mint üzemeltető által elkészített csatolt 
kimutatás szerinti tartalommal  elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati 
nyilatkozatot írja alá és a nem állami tulajdonú víziközműből 
ellátott települések önkormányzatai részére kiírt pályázati 
anyagot továbbítsa az üzemeltető felé. 
 
Határidő: azonnal 
                        Felelős: polgármester 
 

3. 2010. évi munkaterv elfogadása. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezte, hogy az írásos anyaghoz van-e kérdés, 
javaslat. 
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Kérdés, javaslat nem volt, ezért szavazásra tette fel a 2010. évi munkatervet.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

8/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el. 

 
2010. január 27 . szerda 16,00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 
l. Terpes község testületének 2010. évi munkatervének 
elfogadása 
          előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
2..      2010. évi költségvetés elfogadása 
          előadó: Tarjányi Lászlóné címzetes körjegyző 
3. Helyszíni bejárás meghatározása az önkormányzati utak 
forgalmi rendjéről, korlátozásáról 
          előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
4. Egyebek 
5.  Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2010. február 24. szerda 16,00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Közmunkaprogram elfogadása 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
2. Március 15-i ünnepség 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
3. Egyebek 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2010. március 31. szerda 16,00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
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Napirendi pontok: 
 

1. Terpes Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
módosításáról 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 

2. Terpes Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról 
3. Kisebbségi Önkormányzat Munkájáról 
előadó: Suha Tamásné CKÖ elnöke 
4. Parlamenti választás 2010. 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
5. Egyéb javaslatok, felvetések  
6. Szociális kérelmek 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2010. április28. szerda 16,00 óra                    Közmeghallgatás 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 
1  .Gyermeknaphoz kapcsolódó program megbeszélése 
 előadó: Zvaráné béres Mária polgármester 
2. Egyéb javaslatok, felvetések  
3. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
     előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2010. május 26. szerda 16,00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a  községünk programjairól. 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
2 Hulladékgazdálkodás, szelektív hulladék szállítási díjak 
mérsékléséről 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
3. Egyéb javaslatok, felvetések 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

2010. Június – július szünet. 
 

2010. augusztus 25. szerda 16,00 óra 
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Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
2.  Iskolakezdés, tanévkezdési támogatások 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
3. Egyéb javaslatok, felvetések 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2010. szeptember 29. szerda 16,00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt eseményekről 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Október 23-i megemlékezés megbeszélése 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
2. Önkormányzati választás 2010. 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
3. Egyéb javaslatok, felvetések  
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
4. Egyéb javaslatok, felvetések. 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester előterjeszti a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet. 
Elmondja, hogy kevesebb a foglalkoztatottak száma, mint előző évben, többen 
jogosultak álláskeresési járadékra a foglalkoztatást követően, azért ez a helyzet. 
Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi 
évre szóló csatolt közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a  
közfoglalkoztatási terv aláírására. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a tervet a 
Magyar Államkincstárnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
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Zvaráné Béres Mária polgármester a Rendőrkapitányság kérelmét ismerteti, melyben 
támogatást kérnek a körzeti megbízott autóhasználata költségeihez. Javasolja, hogy az 
előző évi szinten, 30 ezer Ft-tal támogassák.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egri 
Rendőrkapitányság Pétervásárai Rendőrőrs működési 
költségeihez 30. 000 Ft támogatást nyújt, a helyi körzeti 
megbízott üzemanyag felhasználás céljára. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a 
Rendőrkapitányságot tájékoztassa, valamint gondoskodjon az 
összeg átutalásáról. 
A támogatást az általános tartaléka terhére biztosítja, melynek 
átcsoportosításáról a félévi költségvetési beszámolókor 
gondoskodik.  
Határidő: azonnal és 2010. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester ismerteti a Terpes Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata kérelmét, melyben a 188 ezer Ft-os tartozás elengedését kérik. Nem 
javasolja, hogy elengedjék a tartozást, de ha lesz olyan programjuk, melyhez 
csatlakozni tudnak, akkor azt majd támogatják.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Terpes 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét – melyben a 
2009. évi működéséhez adott kölcsön elengedését kérte – 
elutasítja. 
A  2010. évi programjuk ismeretében egy adott program 
támogatására a későbbiekben visszatérnek.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a 
kisebbségi önkormányzat elnökét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondja, hogy az országgyűlési képviselő választás 
kitűzésével aktuálissá vált a helyi választási bizottság megválasztása, mert a jelenlegi 
bizottság mandátuma lejárt. Javaslatot tesz a bizottság tagjaira:  Juhász Gusztávné 
Terpes, Kis Sándor Terpes, Rákóczi ut 45. Brezvai Gábor Terpes, Burai Gergely 
Terpes, Zvara Petra Terpes, Rákóczi ut 28. alatti lakosok személyében, póttagnak pedig 
Potyondiné Szilva Ágnes Terpes, Rákóczi ut és Szabó Károly Terpes, Rákóczi ut alatti 
lakosokat javasolja.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester felteszi szavazásra a javaslatot.  
 



11 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat: 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Terpes 
Község Választási Bizottság tagjaivá :  Juhász Gusztávné Terpes, 
Kis Sándor Terpes, Rákóczi ut 45. Brezvai Gábor Terpes, Burai 
Gergely Terpes, Zvara Petra Terpes, Rákóczi ut 28. alatti 
lakosokat, póttagjaivá Potyondiné Szilva Ágnes Terpes, Rákóczi 
út és Szabó Károly Terpes, Rákóczi ut alatti lakosokat 
megválasztja. 
Felhívja a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a fentiekről az 
érintetteket tájékoztassa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 

 
Tarjányi Lászlóné körjegyző javaslatot tesz a 2010. évi intézményi térítési díj 
elfogadására az előterjesztés szerint. Elmondja, hogy ez csak az intézményi térítési díj, 
melyet az előző évi költségek ismeretében kell meghatározni, de a ténylegesen 
fizetendő személyi térítési díjak elfogadására az igénylő jövedelmi viszonyai alapján 
kerül majd sor.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester felteszi szavazásra a javaslatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 3/2010.(02.09.) RENDELETE 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjáról.  
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szól 1993. évi III. tv., 92. § (1) bek. f/ pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §.  
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009.(02.17.), 5/2008.(02.29.) 
rendelettel módosított   7/2007.(06.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

Módosuló rendelkezések 
 

2. §. 
 

 
A rendelet 3 §-a az alábbira módosul: 
 
„3. §.  

(1)  A szociális étkezés intézményi térítési díja 553 Ft/adag. 
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(2) A szociális étkezés intézményi térítési díja szállítással 894 Ft/adag.”  
 

Hatálybalépés 
 

3 . §. 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik.  
 
T e r p e s,  2010. február 8. 
 
                           Zvaráné Béres Mária                       Tarjányi Lászlóné  
                                 Polgármester                                   körjegyző 
 
 
 
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi Lászlóné 
     polgármester           körjegyző 
 
 


