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Határozat száma Tárgy 

103/2010.(09.20.) Tiszteletdíj kifizetéséről 
104/2010.(09.20.) Római katolikus templom felújításáról 
105/2010.(09.20.) Dr. Kovács László állatorvos díjának 

kifizetése 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 20-
án a Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Zvara Albin  alpolgármester 

Iván Zoltánné   képviselő 
Kapczáth László  képviselő 
Hegedűs Veronika  képviselő 
Maruzs Tamásné  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 az alábbiak 
szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.     Október 23-i ünnepség megbeszélése 
 előadó: Zvaráné béres Mária polgármester 
2.     Önkormányzati választások 

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

A képviselő-testület napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1.     Október 23-i ünnepség megbeszélése 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy az október 23-i megemlékezés 
időpontja attól függ, hogy a siroki általános iskolások mikor tudják előadni irodalmi 
műsorukat. Kilátásba helyezte, hogy időjárás függvényében a községháza melletti 
parkban a napokban felújított emlékmű felszentelésével lesz egybekötve. 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 
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2.     Önkormányzati választások 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester kérte a jelenlévőket, hogy figyelembe véve a 
közelgő választások időpontját, minden állampolgár menjen el szavazni október 03-án. 
A képviselő-testület meghallgatta a tájékoztatást. 
 

3. Egyéb javaslatok, felvetések  
 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette az eltelt négy év értékelését. /Írásban 
csatolva./ Megköszönte a képviselők négy éves munkáját, ebből az alkalomból 
okleveleket adott át a jelenlévőknek, valamint az Észak-Magyarországi Régió 
könyvkiadványának egy példányát, illetve ugyanerről a régióról készült térképet. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy eredményes munkát végzett a testület, a 
községben körültekintve látványos változás tapasztalható. Szivesen dolgozott a 
képviselőtestülettel, úgy érzi eredményesen tudtak együttműködni. Megköszönte a 
képviselők munkáját, a jövőre nézve mindenkinek további sikereket  kívánt. 
 
Hegedűs Veronika képviselő örömét fejezte ki, hogy a jelenlévőkkel dolgozhatott négy 
évig, elmondta, hogy a választáson nem kíván indulni, a jövőre nézve eredményes 
munkát kíván. 
 
Zvara Albin alpolgármester elmondta, hogy megszakítás nélkül húsz évig volt 
önkormányzati képviselő. Ez az ötödik testület, akivel együtt dolgozott. Mindegyik 
testület más volt, a jelenlegi is sokat tett a faluért. A közcélú munkások 
foglalkoztatásával kapcsolatban megjegyezte, hogy szigorúbban kell ellenőrizni a 
jövőben a munkavégzésüket. Megköszönte a képviselőknek a település érdekében 
végzett munkáját. Az új testület felállításával véleménye szerint még lehet javítani az 
önkormányzati munkán, ehhez kívánt mindenkinek jó erőt, egészséget. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester javasolt a képviselők részére plusz egy havi 
tiszteletdíj kifizetést. 
 
Maruzs Tamásné képviselő javasolt a polgármester részére plusz egy havi tiszteletdíj 
kifizetését, a képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2010.(09.20.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzata a polgármester részére és  a képviselők 
részére plusz egy havi tiszteletdij kifizetését határozta el figyelembe véve 
az eltelt ciklus eredményes tevékenységét. 
A számfejtés lebonyolításának elrendelésével,- ahol kéri figyelembe 
venni a 2010. január 1-től 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakot - 
valamint a kiutalás eszközlésének utasításával megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
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Zvaráné Béres Mária polgármester emlékeztette a képviselőket a 2010. január hónapban 
történt jelzésre, amely szerint kérte az önkormányzat a Római Katolikus Templom 
felújítása Terpesen megnevezésű, az egyház által beadott pályázat vonatkozásában, 
hogy a tervek elkészítésekor néhány szempontot vegyenek figyelembe. Akkor erről 
határozat nem született, előterjesztette határozatként való elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2010.(09.20.) önkormányzati határozat 
 
Terpes község Önkormányzata a Római Katolikus Plébánia, (3332 Sirok, 
Széchenyi út 2.)  Római katolikus templom felújítása Terpesen 
megnevezésű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – 
Vidékfejlesztési Igazgatósághoz vidékfejlesztési támogatásra benyújtott 
pályázatához készült tervdokumentációkat megvizsgálta. 
 
Megállapította, hogy a pályázat célterületéül szolgáló épület helyi 
védelem alatt áll. 
Mindezek figyelembevételével felszólítja a Római Katolikus Plébániát, 
hogy a végleges építési engedélyes-tervek elkészítésekor vegye 
figyelembe az épület illeszkedését a településképbe. 
 
Az Önkormányzat által megbízott települési főépítésszel történt 
egyeztetés alapján kérte, hogy az engedélyezési tervekben az épület 
tömegét az eredetileg tervezettnél határozottabban érvényesítse, egyebek 
között azzal, hogy az imaház teljes épületszárnyán alkalmazza a térdfalas 
tetőtéri megoldást (ezáltal az épületszárny teljes alapterületén 
megemelkedik az ereszmagasság, és hangsúlyosan elkülönül az épület 
másik funkciójú részétől) illetve a tornyot tegye alkalmassá harang 
befogadására. 
Az épület megerősítéséhez szükséges támpillérek a homlokzaton 
jelenjenek meg, ezzel is hangsúlyozva az épületszárny „templom” 
jellegét. 
A fent megjelölt kritériumok figyelembevételével készíttesse el az 
engedélyezési, illetve a kiviteli terveket és adja be azokat az illetékes 
építésügyi hatósághoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester a szelektív hulladékszállítással kapcsolatban 
előterjesztette az ÖKO-PANNON Nonprofit Kft-vel kapcsolatban létrejött 
szándéknyilatkozatot. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett arra, hogy a képviselőtestület dr. 
Kovács László vállalkozó állatorvos részére 50.000 Ft-ot fizessen ki állategészségügyi 
tevékenység végzéséért.  A tevékenység főként az eboltás, valamint ezt követően ebek 
kiirtására terjedt ki. Szavazásra tette fel a javaslatát. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2010.(09.20.) önkormányzati határozat 
 
Terpes község Önkormányzat Képviselőtestülete dr. Kovács László 
állatorvos részére állategészségügyi tevékenység végzéséért 50.000 Ft 
kifizetését határozza el. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az átutalásról 
gondoskodjon. 
Az előirányzat átcsoportosításáról a képviselőtestület a harmadik 
negyedévi költségvetési beszámoló keretében gondoskodik. 
Határidő: azonnal és 2010. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


