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JEGYZŐKÖNYV 
 
Határozat száma Tárgy 
1/2011(02.10) Terpes Községi Önkormányzat 2011. évi munkaterve 
2/2011(02.10) Repülőtér működéséről 
3/2011(02.10) Gyermekgyógyászati MSZSZ finanszírozásáról 
4/2011.(02.10.) Kovács Tamás körzeti megbízott támogatási ügye 
Rendelet száma Tárgy 
1/2011.(II.11.) Terpes Község Önkormányzatának 1/20011.(02.11.) 

rendelete a 2011. évi költségvetéséről 
2/2011.(II.11.) A szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

rendelet módosítása. 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. február  10-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 
 

Kazi Viktor Terpes, Rákóczi u. 9. sz. alatti lakos 
id. Burai Antalné Terpes, Dobó u. 4. sz. alatti lakos 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra  az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
2./ Terpes Község testületének 2011. évi munkaterve 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 3./ Egyebek 
 4./ Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
 előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1./ 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy bizonyára minden képviselő számára 
egyértelmű az írásos anyag alapján, milyen szűkös költségvetéssel kell számolni. 
Jelentős összeggel csökkent az SZJA kiegészítés. A pluszkiegészítés adóerőképességhez 
kötődik, amely mindig az iparűzési adó alapja után számítandó és a költségvetési 
törvényben meghatározott összegre egészíti ki az állami költségvetés. Terpes esetében 



2 
 

emelkedett az iparűzési adóalap. Az SZJA csökkenés egy része az iparűzési adó 
bevételnél „visszajön”, de ez csak a terv. Reméljük, hogy a tényleges teljesítés is így 
alakul. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy minden igyekezet ellenére le kell 
mondani a civil szervezetek támogatásáról. Ilyenek a polgárőrség, a tűzoltóság. Sajnos 
az önkormányzat nem tudja támogatni az egyházat sem. Hozzátette, hogy a kiadások 
tekintetében minden költséget lefaragtak, amit csak lehetett. Javaslata szerint a 
következő testületi ülésen vissza kell térni az önkormányzat által foglalkoztatottakra, 
konkrét felvetésekkel, számok ismeretében. 
 
Szólt a szelektív hulladék szállításról, a komposztálási rendszer jövőbeni kialakításáról, 
valamint a községháza fűtéskorszerűsítéséről. Említette a szajlai óvoda helyzetét, a 
mozgókönyvtári elszámolást, az új közmunkarendszer vonásait. 
 
Kapczáth László alpolgármester rámutatott, hogy nem szerepel a költségvetésben a 
kétévenként esedékes falunap sem éppen a költségkímélő gazdálkodást tekintve. 
Javaslata, ha a játszótér elkészül, akkor lehetne szerény ünnepség. 
 
Juhász Gábor képviselő sajnálattal állapította meg, hogy a jelenlegit két ciklussal 
megelőző testület nem fogadta el a mostani községháza szanatóriumként történő 
hasznosítását. Abban az időben lett volna vállalkozó, aki ezt meg tudja valósítani. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra tette fel a 2011. év költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE   
1/2011.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. §. (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. Törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. rész 
Általános rendelkezések 

1. §. 
A rendelet hatálya a képviselőtestületre, szerveire, az önkormányzat szakfeladaton 
működtetett intézményeire terjed ki.  

II. rész 
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.  
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(4) Az önkormányzat  költségvetésében szereplő nem intézményi  kiadások a 2. számú 
melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként külön-külön címet alkotnak.  
 

III. rész  
A költségvetésre vonatkozó rendelkezések  

3. §. 
A Képviselőtestület a nem intézményi jellegű kiadások együttes 2011. évi 
költségvetését 

22.686.000 Ft bevétellel,  
                          22.686.000  Ft kiadással, ezen belül:  
                                           5.758.000 Ft személyi jellegű kiadással, 
                                           1.548.000 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal, 
                                           5.481.000 Ft dologi jellegű kiadásokkal, 
                                           2.834.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 
                                           5.510.000 Ft pénzeszköz átadással 
                                           1.064.000 Ft felhalmozási kiadással 
                                              291.000 Ft általános tartalékkal 
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 2011. évi  általános tartalékát 291.000  Ft-ban 
állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat általános tartalékát – a kisebbségi 
önkormányzat határozata alapján -  200.000 Ft-ban állapítja meg.  
  

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

IV. rész 
A költségvetés végrehajtása  

 
8. §.  

(1)A Képviselőtestület a 2011. évi költségvetés végrehajtását az államháztartási 
törvény, a végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.  
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(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.   
 

V. rész  
Záró rendelkezések  

 
11. §.  

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
T e r p e s ,  2011. február 10.  
             
 
              Zvaráné Béres Mária                                       Tarjányi Lászlóné  
                      polgármester                                              körjegyző 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző kéri, hogy a szociális étkezés intézményi térítési díjáról 
szóló módosító rendeletet is szíveskedjenek elfogadni. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 

2/2011.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelete módosításáról. 
 
Terpes  Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdés a/ pontjában  kapott felhatalmazás alapján a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében  eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. §.  
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális ellátások intézményi 
térítési díjáról szóló  7/2007.(06.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

II. fejezet 
Módosuló rendelkezések 

 
2. §. 
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A rendelet 3 § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. §.  

(1)  A szociális étkezés intézményi térítési díja 451 Ft/adag. 
(2) A szociális étkezés intézményi térítési díja szállítással 1033 Ft/adag.”  

 
Hatálybalépés 

 
3 . §. 

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
T e r p e s,  2011. február 10. 
 
 
                           Zvaráné Béres Mária                       Tarjányi Lászlóné  
                                 Polgármester                                   körjegyző 
 
 

2./ Terpes Község testületének 2011. évi munkaterve 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester megkérdezte, hogy az írásos anyaghoz van-e kérdés, 
javaslat. 
 
Kérdés, javaslat nem volt, ezért szavazásra tette fel a 2011. évi munkatervet. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2011.(02.10.) önkormányzati határozat: 
 
2011. január 27 . csütörtök 16.00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 

1. 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 

2. Terpes Község testületének  2011. évi munkatervének elfogadása 
3. Egyebek 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 
2011. február 24. csütörtök 16.00 óra 
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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 
 
 
2011. március 31. csütörtök 16.00 óra 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Terpes Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításáról 
       előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 

2. Terpes Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
3. Kisebbségi Önkormányzat Munkájáról 
4. előadó: Bencsik Lajos CKÖ elnöke 
5. Egyéb javaslatok, felvetések  
6. Szociális kérelmek /zárt ülés/  

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 
 
2011. április 28. csütörtök 16.00 óra                   Közmeghallgatás 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Háziorvosi és Védőnői szolgálat tevékenységéről tájékoztatás 
előadó: Dr. Szabó József háziorvos, Bíróné Ludvig Orsolya védőnő 

2 . Gyermeknaphoz kapcsolódó program megbeszélése 
előadó: Zvaráné béres Mária polgármester 

3. SZMSZ felülvizsgálata 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

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

 
 



7 
 

2011. május 26. csütörtök 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. Állategészségügyi ellátásról tájékoztató 
előadó: Dr. Kovács László 

3. Egyéb javaslatok, felvetések 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
2011. Június – július szünet. 
 
2011. augusztus 25. csütörtök 16.00 óra 
 
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. Tűzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységéről, eredményeiről tájékoztatás 
előadó: Kántor Zoltán tűzoltó parancsnok 

4. Egyéb javaslatok, felvetések 
5. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
2011. szeptember 29. csütörtök 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. Mozgó Könyvtár tevékenységéről tájékoztató 
előadó:  Juhász Gusztávné könyvtáros 

3. Egyéb javaslatok, felvetések  
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
2011. október 27. csütörtök 16.00 
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Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Pétervásárai Rendőrség tájékozatója a körzetről 
előadó: Papp János rendőrőrs parancsnok 

2. Idősek napja megrendezésével kapcsolatos teendők 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

3. Egyéb javaslatok, felvetések 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
2011. november 24. csütörtök 16.00 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
előadó: Tarjányi Lászlóné címzetes körjegyző 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
előadó: Tarjányi Lászlóné címzetes körjegyző 

3. Karácsonyi Ünnepséggel kapcsolatos teendők megbeszélése 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

4. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása 
5. Egyéb javaslatok, felvetések 
6. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 
2011. december 15. csütörtök 16.00 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Gépjárműadó helyzete,  iparűzési adóról általában 
előadó:  Zvaráné Béres Mária polgármester 

2. Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapítása 
előadó:  Zvaráné Béres Mária polgármester 

3. Egyéb javaslatok, felvetések 
4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 3./ Egyebek 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be 
rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központ Pétervásárai 
Kirendeltségéhez. Éves viszonylatban 30 főt érint a rövid távú, míg két főt a hosszú 
távú foglalkoztatás. A munkaviszony bérpótló juttatásban részesülőket érint, akiknél az 
ellátás feltételeként egy hónap munkaviszony teljesítése van megszabva éves 
viszonylatban. 
 
Kazi Viktor  kérdése, hogy önkéntes munka végzése esetén hol adnak erről igazolást. 
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban kérése, hogy részére  folyószámlára 
történő utalással legyen a támogatás.  Amennyiben pénzben nem lehetséges – tüzelőben 
/tüzifában/ kéri a támogatást. 
 
id. Burai Antalné előadta, hogy ő valamennyi szolgáltatás igénybevételéért a számlát 
hiánytalanul, és minden esetben kifizette. Ezért sérelmesnek találja, hogy részére 
természetben állapították meg a lakásfenntartási támogatást. Az eddigiekhez képest 
gondot okoz annak a nyomon követése, hogy a jóváírások hol tartanak. A természetben 
történő utalás miatt a PEVIK Kft-nél túlfizetése keletkezett, amelyet ugyan 
visszafizetett részére a szolgáltató, de ez két Pétervásárai útjába került. A maradék 
összeg ÉRV felé utalása azért nem jó megoldás részére, mivel szintén túlfizetés fog 
keletkezni. Kérése, hogy újra folyószámlára történő utalással  kaphassa a 
lakásfenntartási támogatást.  
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta Kazi Viktor érdeklődőt, hogy minden esetben 
ott kérhet igazolást, ahol a munkavégzés történt. A képviselő-testületet tájékoztatta, 
hogy a lakásfenntartási ügyekben hozott határozatait felülvizsgálhatja. 
 
Juhász Gábor képviselő javaslata szerint a lakásfenntartási támogatás csak egyfajta 
szolgáltatásra irányuljon. Javasolja a PEVIK KFT-t. A fennmaradó összeg 
folyószámlára történő utalással kerüljön a kérelmezők részére. 
 
Maruzs Tamásné képviselő a javaslattal egyetértett, azt támogatja.  
 
A képviselők egyetértettek abban, hogy lakásfenntartási támogatásban részesülőket 
egyénenként  zárt ülés keretei között megvizsgálják. 
 
Az ülésről Kazi Viktor és id. Burai Antalné távozott. 
 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a kisebbségi lakosok 
részéről több jelzés érkezett felé, amelyben sérelmezik a természetben történő 
lakásfenntartási támogatást. Emiatt őt személy szerint is támadás érte.  
 
Kérése, hogy az önkormányzat azokat az eseteket vegye figyelembe amikor egy-egy 
családnak segítségre van szüksége kivételes eset miatt. Szóvá tette továbbá, hogy a 
feketemunka virágzik jelenleg is, annak megszüntetése érdekében kellene tenni. 
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Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette Hodászi Ferenc Terpes, Május 1. u. 9. 
sz. alatti lakos  kérelmét a Terpes 039/1 hrsz-ú leszállóhely repülőtérré történő 
átminősítése tárgyában. 
 
A képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2011.(02.10.) önkormányzati határozat: 
 
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Terpes 039/1 külterületi helyrajzi szám alatt repülőtér működését 
tudomásul veszi. Vállalja, hogy a településrendezési tervében a 
repülőteret szerepeltetni fogja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette a gyermekgyógyászati MSZSZ 
újraindítása tárgyában Dr. Chikán Gábor 3324 Felsőtárkány, Rákóczi u. 55. sz. alatti 
lakos megkeresését. A megkeresés szerint nevezett szolgáltatás az önkormányzatok 
részéről 10.000.- Ft összegű finanszírozást jelentene havonta. Véleménye szerint erre 
jelenleg nincs fedezete az önkormányzatnak. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2011.(02.10.) önkormányzati határozat: 
 

A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete  a Markhot Ferenc 
Kórház KFT vezetése által meghatározott gyermekgyógyászati MSZSZ 
újraindításának finanszírozásához nem áll módjában  támogatást 
nyújtani. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a 
Markhot Ferenc Kórházat tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket a Pétervásárai Kistérség 
Többcélú Társulása által küldött tagönkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 
összegéről.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket a Pétervásárai Tamási 
Áron Általános iskola tekintetében a városi önkormányzat jegyzője által írt levélben 
foglaltakról, mely szerint az étkeztetéshez hozzájárulást kérnek, vagy nem biztosítják 
tovább az étkezést a gyermekek számára. 

 
A képviselő-testület egyetértett abban, hogy felkéri a körjegyzőt, hogy írásban  
tolmácsolja a képviselő-testület állásfoglalását, mely szerint az önkormányzatnak  nem 
áll módjában hozzájárulást fizetni az étkeztetést tekintve. 
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Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket Szamkó Gábor képviselő 
bejelentéséről, mely szerint 2011. január 01. napjától 23.400.- Ft összegű képviselői 
tiszteletdíjra tart igényt. 

 
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette. 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket az Eger-Rally 
autóverseny lebonyolításának kapcsán Terpes bel- és külterületét érintő megkeresésről, 
amely 2011. április 1-3 között kerül megrendezésre. 

 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket Kovács Tamás körzeti 
megbízott szóbeli kérelméről, amely szerint a rendőrség által kiképzett és vele 
szolgálatot teljesítő kutya részére kér anyagi támogatást. A 2011. évi költségvetés ezt 
most nem teszi lehetővé, javasolja, hogy utasítsák el kérelmét. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

4/2011.(02.10.) önkormányzati határozat: 
 

A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete  Kovács Tamás 
körzeti megbízott kutyájának kiképzéséhez nem áll módjában  támogatást 
nyújtani. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről Kovács 
Tamást  tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

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

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


