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Határozat száma Tárgy 
22/2011.(03.30.) 2011-2014 évek gazdasági program elfogadása 
23/2011.(03.30.) Szociális rendelet tervezet módosítása. 
24/2011.(03.30.) Társulási ajánlat elutasítása 
25/2011.(03.30.) Út felújítási tervek megrendelése 

Rendelet száma Tárgy 
3/2011.(III.31.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010.(II.09.)  rendeletének módosításáról 
 

4/2011.(III.31.) Hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötési eljárások engedélyezéséről, 

díjairól 
 

5/2011.(III.31.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról, a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
rendelete módosításáról 

 
6/2011.(III.31.) Állattartásról szóló rendelet módosítása 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 30-án 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  az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. 2010-2014 évi gazdasági program elfogadása 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

2. 2010. évi költségvetés módosítása 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 

3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról tájékoztató 
előadó: Bencsik Lajos CKÖ. elnök 

4. Egyéb javaslatok, felvetések 
benne: házasságkötési eljárásokról szóló rendelet elfogadása 
Szociális rendelet módosítása 
SZMSZ felülvizsgálata 
Állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata 
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5. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

1. 2010-2014 évi gazdasági program elfogadása 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a bíróság ítélete 
szerint ítélte a Petőfi utca Terpes közigazgatási területéhez tartozik. Az elkészült 
rendezési tervet el lehet fogadni. 
 
A képviselő-testület megnyugvással vette tudomásul az ítéletről szóló tájékoztatást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2011.(03.30.) önkormányzati határozat 
 

A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a  
az önkormányzat 2011-2014 évekre szóló csatolt  gazdasági 
programját. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy 
az abban megfogalmazottakat a képviselő-testületi 
előterjesztések, programok, költségvetések elkészítése során 
vegye figyelembe. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Zvaráné Béres Mária  polgármester,  

  Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 

2. 2010. évi költségvetés módosítása 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a szöveges tájékoztatóból részletesen 
kitűnik a módosítás indoklása. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester szavazásra tette fel a rendelet tervezetet, mivel  
napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 3/2011. 
(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

módosításáról 
 
Terpes Község Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló  1992. évi 
XXXVIII. Törvény . 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. fejezet 
Általános rendelkezések 
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1. §. 
 

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

II.fejezet 
 Módosuló rendelkezések 

2.§. 
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési bevételi 
előirányzatát  4.1.45.000 Ft-tal megemeli és 45.447.000 Ft-ban, azaz Negyvenöt millió 
négyszáznegyvenhét ezer   forintban állapítja meg.  

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

I. Működési bevételek 
1. Intézményi működési bevételek zárolás - 252.000 Ft 
2.2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 

Iparűzési adó 1.153.000 Ftű 
Gépjámrűadó 497.000 Ft 

2.3 Átengedett központi adók: 
SZJA kiegészítés 1.000 Ft 

      2.4 Bírság, pótlékok egyéb sajátos bevételek 72.000 Ft 
       
II.. Támogatások: 
1.2 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1.939.000 Ft 
1.5. Központosított támogatások   10.000 Ft  
Egyéb központi támogatás 108.000 Ft                                                               
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel: 
Fejezeti kezelésű előirányzattól 319.000 Ft 
Elkülönített alapoktól 409.000 Ft 
Központi költségvetési szervtől 4.000 Ft 

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 340.000 Ft 
Pénzmaradvány zárolás – 455.000 Ft 
 

4.§. 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési kiadási 
előirányzatát 4.145.000 Ft-tal megemeli és  45.447.000 Ft-ban, azaz Negyvenöt millió 
négyszáznegyvenhétezer  forintban állapítja meg.  
 

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

II.  Önkormányzati igazgatás 1.251.000 Ft 
III.  V. Helyi kisebbségi önkormányzat 4.000 Ft 

VI.. Nem intézményi kiadások: 
- Máshová nem sorolható egyéb tevékenység 9.000 Ft 
- Állategészségügyi tevékenység 50.000 Ft 
- Közvilágítás 134.000 Ft 
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- Város és községgazdálkodás 50.000 Ft 
- Ár és belvízvédelem 108.000 Ft 
- Munkanélküli ellátások 1.797.000 Ft 
- Lakásfenntartási támogatás 271.000 Ft 
- Ápolási díj 106.000 Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 319.000 Ft 
- Óvodáztatási támogatás 10.000 Ft 
- Szociális étkezés zárolás – 266.000 Ft 
- Közcélú foglalkoztatás 323.000 Ft 
- Közhasznú foglalkoztatás 409.000 Ft 
- Egyéb szórakoztatás 37.000 Ft 

VIII. Tartalék zárolás  34. 000 Ft  
Pénzmaradvány zárolás – 501.000 Ft 

6. §.  
A képviselőtestület a 2010.. évi  költségvetése kiadási előirányzatain belül az alábbi 
átcsoportosításokat hajtja végre: 
- a Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű szervtől bevételi cím bevételi 
előirányzatát 25.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a Központosított támogatás 
bevételi cím bevételi előirányzatát 25.000 Ft-tal zárolja,  
- a Tartalék cím kiadási előirányzatot 185.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben az Ár- év 
belvízvédelem cím kiadási előirányzatot 185.000 Ft-tal zárolja, 
- a Munkanélküliek ellátása cím kiadási előirányzatát 494.000 Ft-tal, az Ápolási díj cím 
kiadási előirányzatát 106.000 Ft-tal, az Átmeneti segély cím kiadási előirányzatát 
98.000 Ft-tal, a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás cím kiadási előirányzatát 36.000 
Ft-tal, a Közhasznú foglalkoztatás cím kiadási előirányzatát 30.000 Ft-tal megemeli, 
ezzel szemben a Tartalék cím kiadási előirányzatát 764.000 Ft-tal zárolja.  

III. fejezet 
 Záró rendelkezések 

7. §.  
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
Terpes, 2011. március 30. 
 
Zvaráné Béres Mária      Tarjányi  Lászlóné 
 polgármester                                                                                          körjegyző  
 

3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról tájékoztató 
 
ifj. Bencsik Lajos CKÖ. elnök az írásos anyagot kiegészítette azzal, hogy hétfőn részt 
vett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megyei szervezetének rendezvényén. 
Sajnálattal állapította meg, hogy a kampányidőben ígért segítségnyújtásból semmit nem 
tapasztalt. Az érdemi munkával kapcsolatban annyit tudott meg, hogy a megyei 
közmunkaprogram keretében van lehetőség  a középiskolás tanulók támogatására. 
 
Az önkormányzattól kapott terület felszántása ügyében beszélt Hodászi Ferenccel 
valamint Kántor Zoltánnal. Az utóbbival egyezett meg szántás, tárcsázás, boronálás 
ügyében. Elmondta, hogy 12 fő vesz részt a földterület művelésében. 
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Juhász Gábor képviselő kérdése, hogy a jelenleg 3 fővel működő kisebbségi 
önkormányzat egy fővel való csökkenése esetén megszűnik-e ? 
 
ifj. Bencsik Lajos CKÖ elnök: Igen, erre utalt az írásos beszámoló elején. 
 
A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját tudomásul vette. 
 

4. Egyéb javaslatok, felvetések 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester a házasságkötési eljárások engedélyezéséről, 
díjazásáról szóló rendelettervezetet terjesztette a képviselő-testület elé. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE   
4/2011.(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Hivatali munkaid őn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötési eljárások 

engedélyezéséről, díjairól. 
 

Terpes  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban 
atvr.) 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az atvr. 15/A § (6) és (7)  
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a az alábbiakat rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1) A rendelet területi hatálya Terpes Község  Önkormányzat illetékességi területén 
megkötendő házasságokra  terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed: 
-  Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 
anyakönyvvezetőire, a házasságkötéseknél közreműködő köztisztviselőkre akik  Terpes 
község közigazgatási területén megkötött házasságnál közreműködnek,   
- akik a  szolgáltatást igénybe veszik. 

2. § 
E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőnek Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 
Ügyrendjében jóváhagyott munkaidőt kell tekinteni.  
  

A házasságkötések létesítése esetén fizetendő díj 
3. § 

(1) Amennyiben a házasságkötés létesítése hivatali munkaidőn kívül történik, akkor a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként 5 000 Ft + Áfa díjat kell fizetni szertartásonként.  
(2) Amennyiben a házasságkötés létesítése hivatali helyiségen kívül történik – 
függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – akkor 8.000.-.Ft + Áfa 
díjat kell fizetni szertartásonként.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj az anyakönyvvezető, valamint a szertartás 
vezetéséhez szükséges kellékek (házassági anyakönyv, nemzeti színű vállszalag, 
anyakönyvi kitöltő eszköz) rendelkezésre állásán kívül semmilyen szolgáltatást nem 
tartalmaz.  



6 
 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb a házasságkötést 
megelőző munkanapon kell megfizetni Terpes Község Önkormányzata költségvetési 
számlájára.  
 

A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetők, köztisztviselők díjai  
4. § 

A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt amennyiben a 
meghatározott szabadidő helyett díjazásra tart igény, az alábbi díjazás illeti meg:  
- Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő 
anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 4 000 Ft ,  
- Hivatali helyiségen kívül megkötött házasság esetén függetlenül attól, hogy hivatali 
időben, vagy hivatali időn kívül történik a közreműködő anyakönyvvezetőt 
házasságkötésenként bruttó 6. 000 Ft.  
 

A hivatali munkaid őn kívüli házasságkötés, valamint a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezésének eljárási szabályai.  

5. §.  
 

(1) A hivatali munkaidőn  kívüli házasságkötés, valamint a hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék 
bejelentésekor kell benyújtani.  

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell arról, 
hogy a szolgáltatás díjának megfizetését vállalják, valamint hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötés esetén gondoskodnak az atvr.  15/A § (4) bekezdésében 
foglalt feltételek biztosításáról. 

(3) A jegyző az engedély megadását megelőzően kikéri az anyakönyvvezető 
véleményét. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
T e r p e s, 2011. március 30. 
 
              Zvaráné Béres Mária                                                 Tarjányi Lászlóné  
                      Polgármester                                                       körjegyző 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester a szociális rendelet módosításáról díjazásáról szóló 
rendelettervezetet terjesztette a képviselő-testület elé. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az ápolási díj és a rendszeres szociális 
segély kapcsán került változtatásra a rendelettervezet, továbbá a bérpótló juttatás 
tekintetében. Utóbbinál alkalomszerűen lakókörnyezet ellenőrzésére kerülhet sor eseti 
bizottság által. A házi-gondozás Pétervásárához került át. 
 
Juhász Gábor képviselő eseti bizottság helyett teljes létszámú képviselő-testületi 
ellenőrzést javasol.  
A testületi tagok a javaslattal egyetértettek. Kérdése továbbá, hogy a szociális étkeztetés 
változott-e. 
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Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőt, hogy a szociális étkezés terén 
változás nem történt.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester leszögezte, hogy több kukát nem vesz a rászorultak 
részére, mert legutóbb is már másnap nem volt meg az új kuka. 
 
Juhász Gábor képviselő hozzátette, hogy autó mosás történt közkútnál, a főút mentén, 
saját szemével látta. Megszólította az illetőt, egy idegen volt mobil-postás autóval. 
Meglátása, hogy az ilyen tevékenységet nem lehet megengedni.  
 
Zvaráné Béres Mária szavazásra teszi fel, hogy a rendelet tervezeten a lakókörnyezet 
rendezettségét a képviselőtestület ellenőrizze. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2011(03.30.) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rendelet 
tervezeten az alábbi módosítást hajtja végre: A   §. (4) bekezdésében 
szereplő eseti bizottság helyébe a képviselőtestület kerül. 
Felhívják a képviselők a körjegyzőt, hogy a fenti módosítást a tervezeten 
vezesse át. 
Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 5/2011.(III.) 

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  szóló rendelete 

módosításáról. 
 
Terpes  Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (39 bekezdésében, 26. 
§-ában, 32. § (1)  és (3) bekezdésében, 132. § (4)  bekezdésében (továbbiakban Sztv.)  
kapott felhatalmazás alapján   a következőket rendeli el: 
  

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 
1. § 
 

Terpes  Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról  szóló (továbbiakban Rendelet)  rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

II. Fejezet 
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Módosuló rendelkezések 
 
2. § 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A szociális ellátások tekintetében az Sztv-ben az önkormányzatok hatáskörébe 
utalt  hatásköröket  Terpes Község Önkormányzata hatáskörei átruházásáról szóló 
rendelete értelmében az alábbi szerv, személy gyakorolja: 
 
     1. A képviselőtestület dönt: 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  intézményi térítési 
díja    megállapításáról,  

- a lakásfenntartási támogatásról, 
- az átmeneti segélyről. 

     3. A polgármester dönt: 
        - a temetési segély megállapításáról, 
        - a hajléktalanok átmeneti ellátásáról, 

               -  a köztemetésről. „ 
 

3. § 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Terpes  Község Önkormányzata az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátásokat állapíthatja meg: 

- lakásfenntartási támogatás, 
- átmeneti segély (kamatmentes szociális kölcsön is) 
- temetési segély.” 

 
4. § 

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (1) Az Sztv. 37/B § (1) bekezdés d/ pontja alapján a jegyző rendszeres szociális 
segélyt állapít meg egészségügyi körülményeire való tekintettel annak a személynek aki 
az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

a. Várandós nő részére  az egyéb ellátásra való jogosulttá válásáig terjedő időre, 
b. az ORSZI vizsgálati eredménye alapján egészségkárosodás mértéke nem éri el 

az 50 %-ot, de meghaladja a 20 %-os mértéket, 
c. az ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg és betegsége akadályozza a 

munkavégzésben, 
d. szenvedélybeteg és ez akadályozza a munkavégzésben. 

(2) A rendszeres szociális segély megállapítható kérelemre, javaslatra, vagy hivatalból 
indított eljárás során. 
(3) Az eljárást kezdeményezheti: 

- munkáltató, 
- munkaügyi központ, 
- családgondozó. 

(4) Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok: 
- az (1) bekezdés a. pontja esetén a terhes gondozást végző szakorvos igazolása, 
- az (1) bekezdés b. pontja esetén az ORSZI vizsgálati eredménye 
- az (1) bekezdés c. és d. pontja esetén szakorvos javaslatát, mely tartalmazza a 

munkavégzés alóli mentesítési indok pontos megnevezését és időtartamát.”  
 

5. §  
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A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

( 1) A rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele hogy a 
kérelmező köteles az önkormányzat által működtetett Aranykapu Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ Pétervására  családsegítőjével együttműködni  
(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban kell 

rendelkezni. Ezen határozatban rendelkezni kell továbbá arról, hogy a 
beilleszkedést segítő programok közül melyikben köteles a szociális segélyt 
kérelmező részt venni.  

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés 
keretében köteles: 

      - a számára határozatban előírt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, 
      - a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni, 
      - a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat teljesíteni 
(4) A beilleszkedést segítő program lehet: 
      - kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 

 -  a rendszeres szociális segélyezett számára előírt egyéni képességeket fejlesztő 
vagy más életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a 
munkavégzésre történő felkészülési programban  való részvétel, 

(5) A rendszeres szociális  segélyt megállapító jogerős határozatot meg kell küldeni 
az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Pétervására részére.  

(6) Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Pétervására a program 
részleteiről értesíti a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt és a 
segélyt megállapító körjegyzőt. Ugyancsak értesíteni köteles a körjegyzőt arról, 
ha a kötelezett a programban nem vesz részt. „ 

 
6. § 

 
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

(1) Bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás jogosultja a 
lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa. 

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett ha: 
- az általa lakott ingatlanon hulladékgyűjtő edény(kuka) elhelyezésre 

került, annak rendszeres ürítése biztosított, 
- az ingatlanhoz tartozó udvaron, kertben hulladék, szemét nincs, 
- az ingatlanhoz tartozó kert művelése vagy rendszeres gyommentesítése, 

kaszálása biztosított, 
- az ingatlan előtti járda – annak hiányában egy méter széles területen – a 

járda és az úttest közötti zöldsáv gondozása, tisztántartása biztosított,  
- az ingatlan előtti  járda – annak hiányában egy méter széles terület – 

hótól, jégtől történő mentesítése biztosított, 
- a lakás belső helyiségeinek tisztántartása biztosított, 
- az ingatlan rágcsálómentessége biztosított. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek mindegyikének teljesülnie kell. 
(4) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését a képviselőtestület 

alkalomszerűen, illetve bejelentésre minden esetben ellenőrzi. Amennyiben 
ellenőrzés során hiányosságot tapasztal, a feltételek teljesítésére 5 napos 
határidő kitűzésével felszólítja a jogosultat. 
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(5) Aki  felszólítás ellenére sem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételeket, az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szűntetni.”  

 
7. § 

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) „Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult  az a személy, aki megfelel az 

alábbi együttes feltételeknek: 
a/ a lakás vagy hozzátartozó egyéb helyiségek hasznosításából származó 
    jövedelme nincs, 
b/ a háztartásban együtt élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az   
    öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 
c/ a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi jövedelmének 30 
%-át, 
d/ nem jogosult normatív lakásfenntartási támogatásra. 

 (3) A helyi lakásfenntartási támogatást az  Sztv. 38. § (6) és (7) bekezdése alapján 
kell kiszámítani, ahol elismert lakásnagyság az Sztv. 38. § (4) bekezdésében 
meghatározott lakásnagyság és elismerhető költség az Sztv. 38. § (10) 
bekezdésében meghatározott költség. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2500 Ft-nál alacsonyabb nem 
lehet. 

(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a kérelem benyújtását megelőző 
három hónap lakásfenntartási költségeiről szóló igazolást, vagy számlát 
szükséges mellékelni. 

(6) A lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is 
megállapítható. Ebben az esetben a támogatást a határozatban megjelölt szerv 
számlájára kell utalni” 
 

8. § 
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) „Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 
biztosítja: 
- étkeztetés,” 

 
9. § 

A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az étkezés helyben történő fogyasztása nem biztosított. Az elszállításról a 
kérelmező gondoskodik, vagy igény szerint az önkormányzat biztosítja azt. ” 
 

III. fejezet  
Záró rendelkezések 

 
10. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
T e r p e s, 2011. március 30. 
 
                  Zvaráné Béres Mária                                           Tarjányi Lászlóné  
                          Polgármester                                                   körjegyző  
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Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett az Állattartásról szóló rendelet  
felülvizsgálatára. 
 
Elmondta, hogy akik 2 vagy annál több ebet tartanak, azt az ingatlanrészt úgy kell 
elkeríteni, hogy 2 m magas legyen,  ember és állati ráhatásnak ellenálljon. 
 
Juhász Gábor képviselő meglátása, hogy nem kell az ebek számát korlátozni. 
Sorszámos oltási könyvvel kell rendelkezni az ebtulajdonosnak. Sőt legjobb lenne ha 
chip-pel lennének ellátva az ebek.  
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző megjegyezte, hogy a kóbor ebet 15 napig kell tartani az 
önkormányzat költségén, majd el kell altatni, amennyiben továbbra sincs gazdája. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a veszettség elleni oltás nagyon 
fájdalmas. Szavazásra tette fel az állattartásról szóló rendelet módosítását.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
6/2011.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  

 
Az állattartásról szóló rendelet módosításáról.  

 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az alábbiakat rendeli el: 

Általános rendelkezések 
 
1. § 
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az állattartásról szóló 5/2008.(08.30.) 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.  
 

Módosuló rendelkezések 
 

2. §. 
 

A rendelet 11. § -a  a következő (4)  bekezdésekkel egészül ki:  
  

(4) Aki az ingatlanán 2 vagy annál több ebet tart köteles azt a 
jogszabályokban meghatározott nagyságú  ingatlanrészt ahol a tartás 
megvalósul legalább 2 m magas emberi és állati ráhatásnak ellenálló 
kerítéssel körbekeríteni.” 

 
Hatálybalépés 

 
3. §. 
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E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
T e r p e s, 2011. március 30. 
 
                                 Zvaráné Béres Mária              Tarjányi Lászlóné 
                                     Polgármester                                körjegyző 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tarnán épült 
mederátjáróval kapcsolatban a szakhatóság állásfoglalást kér.  
A képviselő-testület egyetértett abban, hogy az eredeti állapot kerüljön visszaállításra. 
Felkérte a körjegyzőt, ennek értelmében adjon választ a szakhatóság megkeresésére. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket a Pétervásárai iskola 
jelzéséről, amely szerint a jövőben annak a településnek a gyermekeit köteles fogadni, 
akivel megállapodást kötött az iskola. 
 
Juhász Gábor képviselő tudomása szerint a siroki iskolából is tömegesen viszik a 
gyerekeket Egerbe. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző véleménye a pétervásárai iskola megkeresésével 
kapcsolatban,  hogy ezt eddig is megtehette volna az iskola. Juhász képviselő 
felvetésére válaszolva elmondta,  hogy ha nem is tömegével, de néhány esetben valóban 
megtörtént, hogy a szülő gyermekét Egerbe íratta be az általános iskolába.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester véleménye az, hogy van egy szabályos megállapodás 
iskola fenntartásra, egy másik szerződést már nem szükséges aláírni, a költségeket pedig 
a költségvetés szűkös volta miatt nem tudják vállalni. Javasolja, hogy ne kössenek újabb 
szerződést. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2011(03.30.) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete közoktatási feladatok 
ellátására nem kíván szerződést kötni Pétervására Város 
Önkormányzatával. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről 
tájékoztassa Pétervására Város Önkormányzatátát. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselőket: 
 

• Március 08-án megünneplésre került a Nőnap, amely a Községháza 
nagytermében zajlott a Mozaik Program támogatásával a „Szél hozott, szél visz 
el” c. előadással. 

 
• Március 15-én a siroki iskolások, valamint a helyi Hagyományőrző 

Asszonykórus részvételével került sor az 1848-49 forradalom és szabadságharc 
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megemlékezési ünnepségére a Községháza nagytermében, valamint a kegyeleti 
parkban. 

 
• Április 1-2-3 napokban kerül sor az Eger Rally megrendezésére Terpes 

belterületének érintésével, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az említett napokban 
forgalomkorlátozásra kell számítani, amiről a lakosság felé tájékoztatás készült. 

 
• Május 29-én gyermeknap lesz, szintén a Mozaik Program keretében, javasolja 

CKÖ. felé, hogy erre a napra tervezzék az esetleges gyermeknap megtartását. 
 

• Közmeghallgatást tervez az önkormányzat április végére Petrovics András 
részvételével. 

 
• Május 07-én Egészségnap elnevezéssel Terpesen előadás lesz, majd azt 

követően általános állapotfelmérésre egyedi kérelmek alapján kerül sor. 
 
A játszótér megvalósítása ügyében kért állásfoglalást a testületi tagoktól, hozzátéve, 
hogy a megvalósítás érdekében 1.400 e Ft összegben hitel felvétele szükséges, amely az 
ÁFA összegét képezi. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy mielőtt határozatot 
hoznak mérlegeljék, hogy jelenleg is van folyószámlahitele az önkormányzatnak, amely 
hamarosan lejár, de a működéshez meg kell hosszabbítani. Az újabb hitel még jobban 
megterheli az önkormányzatot. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a napokban megkereste Tóth Gábor 
tervező, aki figyelmébe ajánlotta az önkormányzat kezelésében álló úthálózat és az 
árokrendszer felújításának lehetőségét. Támogatandónak találja a javaslatot, kéri a 
képviselőket, mondják el véleményüket. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011(03.30.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
kezelésében álló utak, valamint az árkok felújításának pályázatához a 
tervek elkészítésével megbízza Tóth Gábor tervezőt. Vállalja a tervek 
elkészítésének költségét 700.000 Ft erejéig.  Felkérte a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester zárt  testületi ülést rendelt el. 
 

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


