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Határozat száma Tárgy 
30/2011.(04.27.) Éven belüli rövid lejáratú hitel felvétel 
31/2011.(04.27.) Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási  megállapodás módosításáról 
32/2011.(04.27.) Balázsné Balázs Tímea munkaviszony 

megszűntetése 
33/2011.(04.27.) Juhász Gusztávné megbízási szerződés 

felbontása  
Rendelet száma Tárgy 
7/2011.(IV.28.) 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 27-én a 
Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 

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

2. 2010. évi költségvetési beszámoló 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 

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

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

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

1. Háziorvosi és Védőnői szolgálat tevékenységéről tájékoztatás 
 
Dr. Szabó József az írásban kiküldött beszámolót szóban kiegészítette az alábbiakkal: 
 
Legelőször is megköszönte az önkormányzat által biztosított 50 e Ft támogatást, 
amelyet EKG gép vásárlásra fordítottak. 
 



Elmondta, hogy a körzetre elöregedés jellemző, ami Terpesen is tapasztalható. A 
lakosságról elmondható, hogy emberi és anyagi tartalékaik szélén vannak, ami nagyon 
szomorú. 
A városi lakosságot a civilizációs betegségek sújtják, míg a falusit a nélkülöző életmód. 
Az orvosi rendelő helyiségek jó állapotban vannak, a bükkszéki és terpesi teljesen új. 
A nővéri személyzetben változás nem történt. Év végére a Széll Kálmán terv alapján 
más koncepció lesz, aminek megfelelően fogunk cselekedni. 
 
Juhász Gábor képviselő kérdése, hogy a gépkocsi-adó területén hogyan tudnak segíteni. 
 
Dr. Szabó József háziorvos válaszában leszögezte: nincs rá mód. A beszámolóban azért 
szerepeltette, mert jelezni szándékozott vele, hogy nem több pénz kérne, csak bizonyos 
dolgokat ne vegyenek el. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a doktor úr mindent megtesz a 
betegekért, köszönettel tartozik a munkájáért. 
 
A képviselő-testület Dr. Szabó József háziorvos beszámolóját elfogadta. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Ludvig Orsolya 
védőnő értekezleten való részvétele miatt nem tud jelen lenni. 
 
A képviselő-testület a védőnői szolgálat írásban benyújtott beszámolóját elfogadta. 
 

2. 2010. évi költségvetési beszámoló 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő TESTÜLE 7/2011.(IV.28.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
 
Terpes   Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló  1992. évi 
XXXVIII. törvény  82. §. (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el:  

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. §.  
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról készült beszámolót                
                     43.067.000  Ft teljesített bevétellel  
                     42.032.000  Ft teljesített kiadással  
j ó v á h a g y j a .  

II. fejezet 
A beszámoló címrendje 

2. §.  
Az önkormányzat bevételi előirányzatai teljesítését az 1. számú melléklet szerinti 
részletezéssel hagyja jóvá. Az intézményi bevételek részletezését az 1/a számú 



melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei jóváhagyott létszámadatait a 5. 
számú melléklet tartalmazza.  

3. §.  
Az önkormányzat kiadási előirányzata teljesítését a 3. számú melléklet szerinti 
részletezéssel hagyja jóvá, mely tartalmazza az önálló költségvetési szerv,  a részben 
önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatait és az önkormányzat költségvetésében 
szereplő nem intézményi kiadások előirányzatait is.  

III. fejezet 
Pénzmaradvány megállapítása 

4. §.  
Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 883.000 Ft-ban, állapítja meg, melynek 
levezetését a 11. számú melléklet tartalmazza.  

5. §. 
Az önkormányzat 2010. évi  költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a vagyonmérlegét a 
10. melléklet tartalmazza. 

6. §.  
Felhívja az önkormányzat a polgármestert, hogy a pénzmaradvánnyal  a 2011. évi 
költségvetés módosítására  tegyen javaslatot. 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

7. §.  
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
T e r p e s,  2011. április 27. 
 
                               Zvaráné Béres Mária                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                           körjegyző 
 

3.  Gyermeknaphoz kapcsolódó program megbeszélése 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy  május 29-én, vásárnap 
gyermeknapot tart az önkormányzat. A programot színesíti a Mozaik Program keretében 
előadásra kerülő Hófehérke mese. 
 
Juhász Gábor képviselő javaslata, hogy a szabadban legyen megtartva a gyermeknap. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy indul az Észak-Hevesi Leader 
pályázat IV. tengelye. 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy tűzoltóverseny lesz Tiszanánán május 28-án, amire 
benzinköltséget javasol a tűzoltóautóba. Továbbá működési költségre, valamint az autó 
műszaki felkészítésére. A képviselő-testület a versenyre pénzeszközt nem tud 
biztosítani a tűzoltóegyesület részére. 
 
A polgármester szólt a PEVIK Kft. szolgáltató felé történő adatközlésről, amely az 
egyedülélő nyugdíjasokra vonatkozik. 
 
OTP részéről hitelajánlat érkezett az önkormányzat kérésére, rövid lejáratú hitelre 
vonatkozóan, amely a játszótér pályázat megvalósítása érdekében történik. Az ajánlat a 



képviselők részére kiosztásra került. Feltette szavazásra azt a javaslatot, hogy az OTP 
ajánlatát fogadják el.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  

30/2011.(04.27) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete kérelemmel 
fordul a számlavezető pénzintézettől -  OTP Bank Nyrt.  – 
5.322.200 Ft éven belüli rövid lejáratú hitel folyósítása iránt. A 
futamidőt 1 évben jelöli meg.  
A hitel fedezeteként az önkormányzat a   2033807700 azonosító 
szám szerinti 5. 322.200 Ft MVH támogatás összegét, a kamat és 
egyéb költségek fedezeteként pedig  az önkormányzat futamidő 
alatti költségvetési bevételét jelöli meg.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 
alatt a hitel és járulékai összegét betervezi.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert a kérelem 
benyújtásával, a szerződés aláírásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester  

 
 
Zvaráné Béres Mária tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pétervásárai Kistérség 
Többcélú Társulása a társulási megállapodására vonatkozó módosítást terjesztett elő. A 
módosításban főleg pontosítások és személyi változások átvezetésére került sor. Feltette 
szavazásra.  
A  képviselők egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2011.(04.27) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzata a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester  

 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Para István 
vállalkozó részére biztosított a régi székekből néhány darabot kölcsön, melynek fejében 
felajánlotta teherautóval történő segítségét a majdani építkezésnél. 
 
Javaslatot tett Balázsné Balázs Tímea hivatalsegéd munkaidejének és munkakörének 
módosítására, mely szerint a könyvtárban kisegítői, könyvtárosi teendőket 4 órában, 
valamint a szociális étkeztetési feladatokat 2 órában végezze 2011. május 1-től. 
Jelenlegi munkaviszonyát és besorolását 2011. április 30-val javasolja megszüntetni. 
Mindezt az önkormányzat anyagi helyzete indokolja, erről már az előző ülésen is 
tárgyaltak, hogy próbáljanak átcsoportosítással megtakarítást elérni.  
 
Juhász Gábor képviselő meglátása szerint nem lesz jó, ha 6 órás alkalmazásban fog 
állni. 
 



Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az elvégzendő feladatokhoz kell a 6 órás 
munkaviszony, könyvtáros, kisegítő az egész épületben és a szociális étkezést is 
biztosítani kell.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2011.(04.27) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzata létszámcsökkentésről döntött. 
2011. május 1-től a hivatalsegéd munkakört megszünteti. Fentiek 
miatt Balázsné Balázs Tímea munkaviszonyát 2011. május 1-től 
megszűnteti. 
Felajánlja a dolgozó részére 2011. május 1-től Terpes Község 
Önkormányzata részmunkaidős – napi 6 órás – kisegítő 
könyvtáros munkakörét. A munkakör feladatai: kisegítő feladatok 
az épületben, könyvtárosi feladatok, valamint a szociális étkezés 
biztosítása (ebédhordás, adminisztráció) Amennyiben a dolgozó a 
felajánlott munkakört elfogadja, a felek közös megegyezése 
alapján a dolgozó áthelyezésre kerül közalkalmazotti kisegítő 
könyvtáros 6 órás részfoglalkozású munkakörbe. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy az 
alkalmazotti iratokat készítse el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette a könyvtárosi munkakörre kötött 
megbízási szerződés megszüntetésének javaslatát.  Erre is az önkormányzat anyagi 
helyzete miatt kerül sor, mert ezután a 6 órás részfoglalkozású dolgozó fogja ellátni 
ezen feladatot is. Jelenleg heti két alkalommal Juhász Gusztávné látja el a könyvtárosi 
feladatokat. Javasolja, hogy köszönjék meg a munkáját. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2011.(04.27) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzata Juhász Gusztávné  megbízási 
szerződését  2011. május 1-től megszűnteti. Köszönetét fejezi ki a 
könyvtáros eddigi munkájáért.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről 
Juhász Gusztávnét tájékoztassa, a megbízási szerződését pedig 
szűntesse meg.  
 
Határidő: 2011. május 01. 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

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

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


