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Határozat száma Tárgy 
23/2010.(03.31.) Vámosgyörk község csatlakozásáról 
24/2010.(03.31.) Alapító Okirat módosításáról 
Rendelet száma Tárgy 
4/2010.(04.01.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2/2009.(II.17.) rendeletének 
módosításáról 

5/2010.(04.01.) A Terpes Községi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése végrehajtásáról 

6/2010.(04.01.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2/2010.(II.09.) rendeletének 
módosításáról 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. március 31-én 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. Terpes Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtása 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
2. Terpes Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
3.  Egyéb javaslatok, felvetések 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
4. Szociális kérelmek 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1. Terpes Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtása 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezte a körjegyzőt, van-e kiegészítése. 
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Tarjányi Lászlóné körjegyzőnek nincs kiegészítése, azt kérte, hogy a beszámoló előtt a 
módosító rendelet tervezetet is szíveskedjenek elfogadni. Ez pontosítás a kincstári egyeztető 
tábla miatt. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra tette fel a rendeleteket, mivel  napirendi ponttal 
kapcsolatban hozzászólás nem volt, 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
TERPES KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE  4/2010.(IV.01.) 

RENDELETE 
 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.17.)  rendeletének 
módosításáról 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
74. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

I.  Általános rendelkezések 
1. §. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 
2/2010.(II.09.)10/2009.(XI.17.), 8/2009.(VIII.19.) rendelettel módosított  a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. Módosuló rendelkezések 
2.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési bevételi 
előirányzatát  2.000 Ft-tal megemeli és 54.390.000 Ft-ban, azaz Ötvennégy millió 
Háromszázkilencvenezer forintban állapítja meg.  

3.§. 
 
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel  
emeli meg: 
 
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
SZJA kiegészítés 1.000 Ft 
                                                                
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.000 Ft 
 

 
4.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési kiadási 
előirányzatát 1.000 Ft-tal megemeli és  55.390.000 Ft-ban, azaz Ötvennégy millió 
háromszázkilencvenezer  forintban állapítja meg.  
 

5.§. 
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Az önkormányzat a kiadási előirányzatokat az alábbi címeken  és összegekkel emeli meg, 
illetve zárolja: 
VI.. Nem intézményi kiadások: 
 

- rendszeres szociális pénzbeli  ellátás 1.000 Ft 
 
VIII. Tartalék 1. 000 Ft  
 

III. Hatályba léptet ő rendelkezések 
6. §.  

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  Kihirdetéséről a körjegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
 
Terpes, 2010. március 31.  
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi  Lászlóné 
 polgármester                                                                                          körjegyző  
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 5/2010.(IV.01.) 
rendelete  

 
a 2009. évi költségvetése végrehajtásáról. 

 
Bevezető rész 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Tv. 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.  

Általános rendelkezések 
 

1. §.  
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2009.. évi költségvetés végrehajtásáról 
készült beszámolót                
                     51.221.000 Ft teljesített bevétellel  
                     51.528.000 Ft teljesített kiadással  
 
j ó v á h a g y j a .  

A beszámoló címrendje 
 

2. §.  
Az önkormányzat bevételi előirányzatai teljesítését az 1. számú melléklet szerinti 
részletezéssel hagyja jóvá. Az intézményi bevételek részletezését az 1/a számú melléklet 
tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei jóváhagyott létszámadatait a 5. számú 
melléklet tartalmazza.  
 

3. §.  
Az önkormányzat kiadási előirányzata teljesítését a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel 
hagyja jóvá, mely tartalmazza az önálló költségvetési szerv,  a részben önállóan gazdálkodó 
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intézmények előirányzatait és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 
kiadások előirányzatait is.  
 

Pénzmaradvány megállapítása 
 

4. §.  
 

Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 1.246.000 Ft-ban állapítja meg, melynek 
levezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 

5. §. 
Az önkormányzat 2009. évi  költségvetési mérlegét a 4.  és 4/b. melléklet, a vagyonmérlegét a 
2. és 2/A.  melléklet tartalmazza. 

6. §.  
Felhívja az önkormányzat a polgármestert, hogy a pénzmaradvánnyal  a 2010. évi 
költségvetés módosítására  tegyen javaslatot. 

Hatálybalépés 
 

7. §.  
E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik.  
 
T e r p e s,  2010. március 31. 
 
                               Zvaráné Béres Mária                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                           körjegyző 
 
 
2. Terpes Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
6/2010.(IV.01.)RENDELETE  

 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.09.)  rendeletének 

módosításáról 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
74. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

II.  Általános rendelkezések 
1. §. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetéséről szóló a 2010. 
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.09.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. Módosuló rendelkezések 
2.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési bevételi 
előirányzatát  1.246.000 Ft-tal megemeli és 21.752.000 Ft-ban, azaz huszonegy millió 
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Hétszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.  
3.§. 

 
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel  
emeli meg: 
 
Előző évi pénzmaradvány 1.246.000 Ft 
 

4.§. 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési kiadási 
előirányzatát 1.246.000 Ft-tal megemeli és  21.752.000 Ft-ban, azaz huszonegy millió 
hétszázötvenkettő ezer  forintban állapítja meg.  
 

5.§. 
Az önkormányzat a kiadási előirányzatokat az alábbi címeken  és összegekkel emeli meg, 
illetve zárolja: 
VIII. Tartalék 1.246. 000 Ft  

III. Hatályba léptet ő rendelkezések 
6. §.  

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  Kihirdetéséről a körjegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
 
Terpes, 2010. március 31.  
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi  Lászlóné 
 polgármester                                                                                          körjegyző  
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző  kéri, hogy a szintén megküldött belső ellenőrzésről szóló 
beszámolót is szíveskedjenek jóváhagyni.  
 
A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
 
3. Egyéb javaslatok, felvetések 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a pétervásárai Kistérség 
Többécélú Társulása megküldte a 2010. évben fizetendő hozzájárulási összegekről szóló 
kimutatást. A 2010. évi hozzájárulások tartalmazzák a nevelési tanácsadáshoz, a 
gyermekjóléti- és családsegítő szolgálathoz fizetendő hozzájárulás díjait. Tájékoztatást kapott 
a testület a házi segítségnyújtás térítési díjairól is, a társulási feladatellátásban részt vevő 15 
település vonatkozásában. 
 
A képviselő-testület a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának tájékoztatását egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megkereste azzal, hogy Vámosgyörk csatlakozni 
szeretne a társuláshoz és az ilyen irányú alapító okirat módosítást fogadja el a 
képviselőtestület. Feltette szavazásra a javaslatot.  



6 
 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2010.(03.31.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Vámosgyörk község a  
 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozzon és elfogadja az  
Alapító Okirat ilyen irányú módosítását.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a társulást tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Alapító Okiratának módosítási javaslatát terjesztette elő. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2010.(03.31.) önkormányzati határozat: 
 
Terpes Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.) által megküldött 
Alapító Okiratának módosítását. Egyben felhatalmazzák a polgármestert a Módosító Okirat és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
Zvaráné Béres Mária tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kommunális szemétszállítás 
költségeihez háztartásonként 2.000.- Ft összegű hozzájárulást javasol átmeneti segély 
formájában, feltéve, hogy a féléves szolgáltatási díj befizetésre került. 
 
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, a személy szerinti döntést zárt ülés keretében 
hozza meg.   
 
 
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

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


