
1 
 

Jegyzőkönyv 
 

 
Határozat száma Tárgy 
121/2010. (11.24.) 2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése 
122/2010. (11.24.) 146/2 hrszámú földterület haszonbérbe adása 
123/2010. (11.24.) Ügyrendi Bizottság megalakítása 
124/2010. (11.24.) Terpes település 2011. évi rendezvény naptárának elfogadása 
125/2010. (11.24.) A képviselő-testület munkatervének elfogadása 2010. év hátralévő 

időszakára  
126/2010. (11.24.) Sirok-Consulting Kft. megbízása 2011. évre  
127/2010. (11.24.) Vidal-Med Bt. támogatásának meghatározása 
128/2010. (11.24.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás beszámolójának elfogadása 
129/2010. (11.24.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 
130/2010. (11.24.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi belső ellenőrzési 

terv módosításának elfogadása 
 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 24-
én a Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Kapczát László alpolgármester 

Szamkó Gábor  képviselő 
Maruzs Tamásné  képviselő 
Juhász Gábor Péter képviselő 

    
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
     Bencsik Lajos CKÖ elnök 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívón szereplőket kiegészítve 
az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
3. Idősek napja megrendezésével kapcsolatos teendők 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén elhangzott kérések megbeszélése 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
5. Ügyrendi Bizottság megalakítása 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
6. Eseménynaptár 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
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7 Munkaterv elfogatása /2010. november december hó/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
8 Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a bevételek miatt az 
írásos anyagban szereplő módosítások történtek  kérte, hogy  az írásos anyaggal 
kapcsolatban tegyék meg a hozzászólásokat, észrevételeket. 
 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy az I. félévben még hitelkeret állt az 
önkormányzat rendelkezésére, amelynek igénybevételére a II. félévben már nem volt 
szükség.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETE  10/2010. 

(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.09.)  rendeletének 
módosításáról 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIIII. törvény 74. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiakat rendeli 
el:  
 

I.  Általános rendelkezések 
1. §. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(II.09.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. Módosuló rendelkezések 
2.§. 

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési bevételi 
előirányzatát  5.003.000 Ft-tal megemeli és 41.302.000 Ft-ban, azaz Negyvenegy millió 
háromszázkettőezer   forintban állapítja meg.  

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

I. Működési bevételek 
1. Intézményi működési bevételek 28.000 Ft 
2.2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 

Iparűzési adó 580.000 Ft 
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2.3 Átengedett központi adók: 
SZJA kiegészítés zárolás – 2.221.000 Ft 

      2.4 Bírság, pótlékok egyéb sajátos bevételek 32.000 Ft 
       
II.. Támogatások: 
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások 5.003.000 Ft 
1.5. Központosított támogatások   25.000 Ft  
Egyéb központi támogatás 196.000 Ft                                                               
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel: 
Fejezeti kezelésű előirányzattól 354.000 Ft 
Elkülönített alapoktól 595.000 Ft 
Központi költségvetési szervtől 114.000 Ft 

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 594.000 Ft 
 

4.§. 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési kiadási 
előirányzatát 5.003.000 Ft-tal megemeli és  41.302.000 Ft-ban, azaz Negyvenegy millió 
háromszázkettőezer  forintban állapítja meg.  
 

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

II.  Önkormányzati igazgatás 25.000 Ft 
III.  V. Helyi kisebbségi önkormányzat 114.000 Ft 

VI.. Nem intézményi kiadások: 
- Ár és belvízvédelem 196.000 Ft 
- Munkanélküli ellátások 1.086.000 Ft 
- Lakásfenntartási támogatás 460.000 Ft 
- Ápolási díj 159.000 Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 354.000 Ft 
- Közcélú foglalkoztatás 3.298.000 Ft 
- Közhasznú foglalkoztatás 595.000 Ft 

VIII. Tartalék zárolás – 987. 000 Ft  
 

6. §.  
A képviselőtestület a 2010.. évi  költségvetése kiadási előirányzatain belül az alábbi 
átcsoportosításokat hajtja végre: 
- a Tűzoltóság  cím kiadási előirányzatát 21.000 Ft-tal, a munkanélküli ellátások cím 
előirányzatát 296.000 Ft-tal, az ápolási díj cím előirányzatát 22.000 Ft-tal, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás cím előirányzatát 137.000 Ft-tal, a közcélú foglalkoztatás 
cím előirányzatát 108.000 Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatát 
40.000 Ft-tal, az egyéb szórakoztatás cím kiadási előirányzatát 22.000 Ft-tal,  megemeli 
ugyanakkor a tartalék cím kiadási előirányzatát  646.000 Ft-tal zárolja.  
- a Kisebbségi önkormányzat dologi  kiadási előirányzatát 76.000 Ft-tal megemeli, a 
Kisebbségi Önkormányzat tartalék  előirányzatát 76.000 Ft-tal zárolja, 

 
III. Hatályba léptet ő rendelkezések 

7. §.  
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E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
Terpes, 2010. november 24. 
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi  Lászlóné 
 polgármester                                                                                          körjegyző  
 
 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző felhívta a figyelmet a személyi jövedelemadó 
visszajuttatás összegének csökkenésére. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

121/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
            Terpes Község Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2011. 
évi költségvetési koncepció előterjesztését. Az elhangzottak alapján a 2011. évi 
költségvetés elkészítését az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Bevételek terén 
 
1. Az intézményi térítési és szolgáltatási díjakat a jogszabályban meghatározott 
számítási módnak megfelelően kell tervezni.  
2. Az iparűzési adót az adóalap alapján az emelt kulccsal kell tervezni. 
 
 
Kiadások terén  
 
1. A társulásokban való részvételt az előző évi szinten kell tervezni.  
2. A támogatásokat felül kell vizsgálni, csak akkor tervezhető, ha a 
bevételek lehetővé teszik.  
3. Amennyiben a  tervezés során szabad előirányzat marad, általános 
tartalékot kell tervezni, legalább a 2010. évi szinten. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 2011. évi 
költségvetés fentiek szerinti elkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 

3. Idősek napja megrendezésével kapcsolatos teendők 
 
Zvaráné Béres Mária elmondta, hogy a hagyományokhoz híven az idős emberek részére 
egy délutáni program kerül szervezésre, amelyen Horváth Ferenc színművész fellépése 
után következik a helyi asszonykórus, valamint a Vadrózsák tánccsoport műsora. Ezt 
követi a Hulényi házaspár nótacsokra. A műsorok után vacsorára lesznek hivatalosak az 
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idős emberek, ezt kötetlen beszélgetés követi. Időpontja: 2010. november 26. péntek 16 
óra. A rendezvényre a 62 évesek és idősebbek hivatalosak. Terpes viszonylatában 49 főt 
tesznek ki, részükre javasol 2.000.- Ft összegű átmeneti segélyt. /Zárt ülésen tárgyalva./ 
Körükbe tartozik Brezvai Péterné és Horuczi Jánosné, akik 2010. évben betöltötték a 
90. életévüket.  
 
Juhász Gábor Péter kérdése, hogy mennyibe kerül a vacsora fejenként. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy 1.000.- Ft/fő, amely tartalmaz egy 
egytálételt, savanyúságot, a kiszállítást, a kiosztást, melegentartást. 
Kért valamennyi képviselőt, hogy az ünnepség lebonyolításában aktívan működjenek 
közre. 
 
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett, az ünnepség megrendezését 
támogatta. 
 

4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén elhangzott kérések megbeszélése 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester emlékeztetett a cigány kisebbség legutóbbi ülésén 
elhangzottakra. A hunyadi út végének bal oldalán lévő földterületre vonatkozott a kérés, 
hogy művelés alá vonhassák a kisebbségi lakosok.  
 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök megerősítette, hogy  vannak rá jelentkezők, kukoricát vagy 
burgonyát szeretnének benne termelni. A földet most kellene felszántani, A Lungo 
Drom biztosít vetőmagot, amelyre pályázni kell. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megbízta a kisebbségi önkormányzat elnökét a 
lebonyolítással. Fontosnak tartotta, hogy fenti munkálatok tárgyában együttműködési 
szerződés megkötése szükséges, továbbá külön szerződést javasolt a földhasználatról. 
 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök leszögezte, hogy ez egy próba lesz, amely megmutatja, hogy 
hogyan zajlanak le a munkálatok, hogyan tudják elkezdeni, hogyan tudják befejezni. A 
munkálatokat nem egyénileg, hanem közösen tervezik. 
 
Juhász Gábor Péter képviselő kérdése, hogy 4 évre szól-e a megállapodás. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester: igen, a jelenlegi ciklusra, amely mindkét részről 
bármikor felmondható. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
A Terpes Községi Önkormányzat hozzájárul a 146/2 hrsz-ú földterületet 
haszonbérbe adja a Terpes Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére. A haszonbérleti szerződést írásban kell megkötni, mellyel 
Zvaráné Béres Mária polgármestert megbízzák.  
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
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Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a Siroki és a Pétervásárai iskolák 
igazgatói megkeresték, hogy a terpesi gyermekek részére készítendő mikulás-csomag 
ajándék bekerülési költségét vállalják-e. Az elmúlt években is hasonlóképpen történt, az 
általános iskolás gyermekek részére fizette az önkormányzat a mikulás-csomagot, amit 
a gyermekek az iskolában kaptak meg.  Mikulás-napi ünnepséget nem tervez az 
önkormányzat, karácsony előtt tervez szerény összejövetelt előreláthatólag 21-én vagy 
22-én. 
 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök pénzügyi támogatást kért a kisebbségi önkormányzat 
működéséhez.  Elmondta, hogy az előző önkormányzat 3.500.- Ft-ot hagyott rájuk.  
Utiköltségre kérné a segítséget, hogy el tudjon menni a kisebbségi fórumokra, 
értekezletekre. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester igéretet tett arra, hogy a közelbe 2-3 út költségét 
vállalni tudja az önkormányzat a kisebbségi elnök személyére vonatkozóan. 
 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök emlékeztette a polgármestert arra, hogy bálásruha kiosztás is 
tervben volt. Telefonkártya biztosítása is szóba került. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a bálás ruháért nem kellene fizetni, 
viszont a fuvarköltség 50 e Ft lenne, amit az önkormányzat jelenleg nem tud felvállalni. 
A vöröskeresztnél lenne lehetőség 50 fő tagsági viszony létesítése esetén adományra. 
Javasolja, hogy szervezzenek tagokat a szervezetbe, amint lesz 50 fő, akkor ő 
megszervezi az adomány osztást. Az éves tagdíj összege 200.- Ft/fő. A telefonkártya 
feltöltést nem támogatja a kisebbségi képviselők részére. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 

5.    Ügyrendi Bizottság megalakítása. 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett az Ügyrendi Bizottság tagjaira 
Szamkó Gábor Maruzs Tamásné képviselők és Iván Zoltánné külsős személyében. A 
bizottság elnökének Maruzs Tamásnét javasolja.  
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző  elmondta, hogy a bizottság feladatai közé tartozik annak 
ellenőrzése, hogy a képviselők időben beadták-e a vagyonnyilatkozatot. Javaslatot 
tehetnek a polgármester juttatásaira. Feladatuk akkor lesz továbbá, ha eljárás indul 
képviselő ellen tett vagyonosodás vizsgálata ügyében. 
 
A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2010.(11.24.) önkormányzati határozat: 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság 
Elnökének Maruzs Tamásnét, tagjaivá Szamkó Gábort és Iván Zoltánnét 
megválasztotta.  
Felhívja a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a fentieket a Szervezeti és 
Működési Szabályzat mellékletén vezesse át.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
A bizottság tagjai a polgármester előtt az esküt letették. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester a 2011. évi rendezvénynaptárra tett javaslatot Terpes 
vonatkozásában a kiküldött melléklet szerint. 
 
A képviselő-testület a 2011. évi rendezvénynaptár tekintetében egyhangú szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

124/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete  Terpes település 
2011. évi rendezvény naptárát az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Március 8. Nőnap 
Március 15. 
Május 29. Gyermeknap 
Július falunap 
Augusztus 10. Templombúcsú 
Október 23. 
November 25. Idősek Napja 
December 22. Karácsonyi Ünnepség 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett a 2010. év hátralévő időszakának 
munkatervére, a következők szerint  
2010. október 12. Kedd 

 
Napirendi pontok: 
 

1. A választási bizottság elnökének beszámolója 
2. A polgármester és a helyi Önkormányzati képviselők eskütétele, a 

megbízólevek átadása 
3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
4. A polgármester programjának elfogadása 
5. Alpolgármester választás és az alpolgármester eskütétele 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. Egyebek 

2010. november 24. szerda 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
3. Idősek napja megrendezésével kapcsolatos teendők 
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4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén elhangzott kérések 
megbeszélése 

5. Ügyrendi Bizottság megalakítása 
6. Eseménynaptár 
7. Munkaterv elfogatása  /2010. November, december hó/ 
8. Szociális kérelmek 

2010. december 15. szerda 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz 
díjának megállapítása 

2. Gépjárműadó, helyi iparűzési adó 
3. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása 
4. Karácsonyi Ünnepségekkel kapcsolatos teendők 
5. Egyebek 
6. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

 
 
A  képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes  Községi Önkormányzat a képviselő-testület 2010. év hátralévő 
időszakára a munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2010. október 12. Kedd 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A választási bizottság elnökének beszámolója 
2. A polgármester és a helyi Önkormányzati képviselők eskütétele, a 

megbízólevek átadása 
3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
4. A polgármester programjának elfogadása 
5. Alpolgármester választás és az alpolgármester eskütétele 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. Egyebek 

 
 
2010. november 24. szerda 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
3. Idősek napja megrendezésével kapcsolatos teendők 
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén elhangzott kérések 

megbeszélése 
5. Ügyrendi Bizottság megalakítása 
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6. Eseménynaptár 
7. Munkaterv elfogatása  /2010. November, december hó/ 
8. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

 
 
2010. december 15. szerda 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapítása 

2. Gépjárműadó, helyi iparűzési adó 
3. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása 
4. Karácsonyi Ünnepségekkel kapcsolatos teendők 
5. Egyebek 
6. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az év hátralévő 
részében a fentiek szerint hívja össze a képviselőtestületet.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy A Heves Megyei 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést végzett Terpes 
községben a gyámhatósági munka tárgyában. Az ellenőrzés az ellátások 
megállapításának szakszerűségére terjedt ki az óvodáztatási támogatások, a 
védelembevételi ügyek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények 
tekintetében figyelembe véve a 2007-2010. éveket. Az ellenőrzés néhány formai 
hibát állapított meg, amelyről az írásbeli tájékoztatást megkapta a polgármester 
is. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Munkaügyi Hivatal megkereste írásban és szóban is a jövő évi közhasznú és 
közcélú munkaprogram változásával kapcsolatban. Ebből kitűnik, hogy jelentős 
változások lesznek az eddigi gyakorlathoz képest. Reményét fejezte ki, hogy a 
jövőben hatékonyabbá lehet tenni a munkavégzést. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy 2011. 
január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltsége által 
támogatott közhasznú munkavégzés és a közmunkaprogram. Az eddigi rendszert 
a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. A közfoglalkoztatás a 
Munkerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új 
kormányrendelet fogja szabályozni. A rendelkezésre állási támogatás 
megszűnik, helyébe bérpótló juttatás lép. Az erre való jogosultságot évente felül 
kell vizsgálni. A jogosult személyeknek a folyósítás egy éve alatt legalább 30 
munkanap munkaviszonyt – kell igazolni. Lehetőség lesz napi 4 órás munkaidő 
alkalmazására is. A támogatás mértéke is változik.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
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• Zvaráné Béres Mária polgármester szükségesnek látja a képviselő-

testület tájékoztatását a következőkről: Sok a faluban a rágcsáló, kóbor 
kutyával is lehet találkozni, az állatok rossz körülmények között vannak 
tarva. Ezekre nagyobb gondot kell fordítani,  tudatosítani kell a 
lakosokban. 

• Vis-maior pályázaton belül lehetőség van nagyobb vízelvezető árkok 
pályázatára azon önkormányzatok részére, akik a védekezésben részt 
vettek.  Ennek határideje 2011. március. 

• Kérte a képviselők hozzájárulását a Terpes 018/5 földút kisfeszültségű 
földkábel hálózattal történő keresztezéséhez a jelenleg érvényes 
szabványok szerinti kialakítás mellett. Fenti munkálatokhoz a PET-Form 
Kft. fejlesztéséhez kapcsolódó villamos energia ellátás miatt van 
szükség. A képviselő-testület a fejlesztéssel egyetért, azt támogatja. 

• A Sirok-Consulting Kft. megkereste a Terpes Község Önkormányzatát 
2011. év tekintetében pályázat készítés ajánlatukkal, amelyet a javasolt 
elfogadásra a képviselők felé. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évre a pályázat 
figyelés, pályázat készítés, közbeszerzés, projekt menedzsment 
munkálataival megbízza a Sirok-Consulting Kft-t. Az erről szóló 
szerződés megkötésére megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette Dr. Szabó József háziorvos 
megkeresését, amely szerint EKG-gép beszerzése érdekében támogatást kér az 
önkormányzattól. A jelenlegi gép nem használható, az új beszerzésére nagy 
szükség van. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozta: 
 

127/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
A Terpes Községi Önkormányzat a VIDAL-MED Bt. részére 
50.000.- Ft támogatást határozott meg a 2011. évi költségvetése 
terhére EKG-gép beszerzésére. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatási 
összeget a 2011. évi költségvetésbe építse be.  
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulására vonatkozóan előterjesztette a beszámoló elfogadását, a 2011. évi 
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belső ellenőrzési tervét, valamint a 2010. évi belső ellenőrzési tervének 
módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
128/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. április 1. – 
2010. október 31. között időszakról készült beszámolóját az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
129/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi belső 
ellenőrzési tervét elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
130/2010.(11.24.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi belső 
ellenőrzési tervének módosítását elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, valamint Bencsik Lajos 
CKÖ. elnök figyelmét is felhívta, hogy tájékoztassa a kisebbségi lakosokat, hogy 
a december havi juttatások kiutalására a tárgyhót követő hónap első napjaiban 
kerül sor, nem lehet megoldani, hogy december végén kifizetésre kerüljenek, 
mert várhatóan nem lesz az önkormányzatnak arra fedezete, hogy megelőlegezze 
azokat.  
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Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester zárt ülést 
rendelt el. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Zvaráné Béres Mária     Tarjányi Lászlóné 
    polgármester                     körjegyző 


