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Határozat száma Tárgy 
50/2010.(04.28.) Pályázat számítógépre /önkormányzat/ 
51/2010.(04.28.) Pályázat számítógépre /tűzoltóság/ 
52/2010.(04.28.) Hunyadi út felújítására tervezési szerződés 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án a 
Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Zvara Albin  alpolgármester 

Iván Zoltánné   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.Gyermeknappal kapcsolatos megbeszélés 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
2. Egyéb javaslatok, felvetések 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
3.Szociális kérelmek 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1. Gyermeknappal kapcsolatos megbeszélés 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a MOZAIK- 
program keretében előadásra kerül sor gyermeknap alkalmából. A tervezett időpont 
2010. május 22-e. Az előadás szervezőjével történő beszélgetés alkalmával az időpont 
változhat. Javasolta, hogy édességet vásároljanak a  gyermeknapra. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. 
 

2. Egyéb javaslatok, felvetések 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy számítógép 
beszerzése érdekében pályázati lehetőség van, amit az önkormányzatra és a tűzoltóságra 
nézve megpályázásra javasol. A pályázati összeg az önkormányzat esetében két gép az 
orvosi rendelőbe és a könyvtárba, összeg szerint 254.200.- Ft, az önerő 50 %, a 



2 
 

tűzoltókra vonatkozóan 114.990.-  Ft az ajánlat szerint szintén 50 %-os önerővel, 
melynek biztosítását javasolta a tűzoltóságot tekintve. 
 

50/2010.(04.28.) önkormányzati határozat 
 
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be  
2 db számítógép elnyerésére 254.200.- Ft összegben, 50 % önerő 
biztosítása mellett. Az önerő összegét 127.100.- Ft-ot 2010. évi 
költségvetése terhére biztosítja. Az előirányzat átcsoportosításáról az első 
félévi költségvetési beszámolókor gondoskodik.  
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a pályázat 
benyújtásával.  
 
határidő: azonnal 
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
 

51/2010.(04.28.) önkormányzati határozat 
 
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
számítógép elnyerésére 114.990.- Ft összegben, 50 % önerő biztosítása 
mellett. A számítógép a Terpesi Önkéntes Tűzoltóegyesület használatába 
kerül.  Az önerő összegét 57.495.- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi  
költségvetése terhére biztosítja. Az előirányzat átcsoportosításáról az első 
félévi költségvetési beszámolókor gondoskodik.  
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a pályázat 
benyújtásával.  

 
határidő: azonnal 
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a T-mobil 30-as előfizetői Terpesen hiányt 
szenvednek a szolgáltatás elérése terén. Megkereste a szolgáltatót, aki az 
önkormányzatra vonatkozóan megoldást ajánlott fel az épületre történő antenna 
felszerelésével. Az önkormányzat szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Felkérte a jegyzőt, 
hogy a magánszemélyek tekintetében javasoljon valami megoldást a fenti problémára. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy magánszemélyek közvetlenül a 
szolgáltatóhoz fordulhatnak olyan észrevétellel, hogy nem teljesülnek a szolgáltatási 
szerződésben foglaltak a szolgáltató részéről, mivel a kifizetett szolgáltatási díj 
ellenében nem tudnak hozzájutni a szolgáltatás igénybevételéhez, ezért kártérítési igényt 
nyújthatnak be. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a Terpes Rákóczi út 2. sz. alatti 
épület állapota erősen megromlott. A tulajdonos szóban felajánlotta megvételre az 
önkormányzat részére 550.000.- Ft-ért.  
 
A képviselő-testület állásfoglalása szerint az építésügyi hatósággal történő 
kapcsolatfelvétel után fog dönteni az ügyben. 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükségessé vált a Hunyadi út felújítása, mivel a nagy 
súlyú gépek rendszeres forgalma tönkretette. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010.(04.28.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hunyadi út felújítás tervezését megrendeli a PAUSZ Mélyépítési, 
Tervezési, Lebonyolítási és Kivitelezési Betéti Társaságnál, melynek 
képviselője Tóth Gábor. Bruttó tervezési díj: 300.000.- Ft. Felkérte a 
polgármestert  a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a  közútkezelővel felvette a 
kapcsolatot annak érdekében, hogy a járda és az út közötti földrész önkormányzati 
tulajdonba történő átadásának ügyében. Tájékoztatásuk szerint nincs erre lehetőség. 
Attól nem zárkózott el a közútkezelő, hogy beszállna a munkálatokba, amennyiben más 
utat, járdát újítana fel az önkormányzat. 
 
A bükkszéki út mellett árokfelújítási munkák folynak. a munkálatok során kikerülő föld 
a volt homokbányánál történő elhelyezéséről állapodott meg az önkormányzat a Magyar 
Közúttal. 
  
A polgármester tájékoztatása után a képviselő-testület egyetértett abban, hogy a nyári 
gyermekétkeztetést igénybe veszi. 
 
A polgármester a hatósági állatorvos eboltás címén kibocsátott számla átutalásával 
kapcsolatban kért állásfoglalást. 
 
Iván Zoltánné képviselő elmondta, hogy a számla összege nem áll arányban az oltásból 
kimaradt ebek számával. Véleménye, hogy meg kellene várni a pót-pót oltás 
eredményét. 
 
Hegedűs Veronika képviselő véleménye szerint nem támogatható ilyen formában. 
Azokkal az ebtartókkal kapcsolatban hátrányos megkülönböztetés, akik lelkiismeretesen 
beoltatják kutyájukat. 
 
A hatósági állatorvos által kibocsátott és 50 e Ft-ról szóló számla átutalásával 
kapcsolatban a testület egyetértett abban, hogy megvárja a pót-pót oltás eredményét, 
amely április 29. napján esedékes. Annak függvényében dönt a kérdésben. 
 
A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 17 fő dolgozik közcélú 
munkásként. A közeljövőben tervezi a Művelődési Ház nagyterem kifestését az 
önkormányzat jóváhagyását kérve – közcélú munkás alkalmazása által. 
 
A PEVIK Kft. lomtalanítást végez május 08-án, a lakosság kiértesítését a Kft. fogja 
rendezni. 
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A hivatalsegéd részére kerékpárvásárlás történt 44 e Ft értékben. 
 
Iván Zoltánné emlékeztette a testületet, hogy a Hunyadi és a Szabadság utcák januári 
bejárásakor megállapodtak egy tavaszi időpontban, amikor újra bejárják a területet. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester  javasolta, hogy a Jókai és a Dobó utcákat is járják 
be esetleges forgalomkorlátozás tárgyában. Felkérte a jegyzőt a bejárásról való 
kiértesítésre. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a helyszíni bejárást május első hetére 
össze fogja hívni.  
 
Hegedűs Veronika képviselő kérése, hogy a Tarnához a közcélú munkások részére 
egészségügyi dobozt biztosítson az önkormányzat. 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


