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Jegyzőkönyv 
 
 
Határozat száma Tárgy 
37/2011.(05.25.) Országos Mentőszolgálat részére anyagi támogatás 

elutasításáról 
38/2011.(05.25.) Folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról 
39/2011.(05.25.) Óvoda fenntartásáról megállapodás jóváhagyása. 
40/2011.(05.25.) Iskolai társulási megállapodás tervezet elutasításáról. 
 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 25-én a 
Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Kapczáth László alpolgármester 

Szamkó Gábor  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. Tájékoztató községünk programjairól. 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

2. Tájékoztató a gyermekvédelem helyzetéről 
előadó: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 

3. Egyéb javaslatok, felvetések 
 

4. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 

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

1. Tájékoztató  községünk programjairól 
 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. május 29-én 
gyermeknap kerül megrendezésre a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen. 
Bükkszéken június 25-én főzőverseny került meghirdetésre, majd Terpesen augusztus  
10-én templombúcsú lesz. Hozzátette, hogy   ő június 25-én nem tartózkodik itthon. 
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Juhász Gábor képviselő elmondta, hogy  ettől függetlenül is úgy tervezték, hogy nem 
vesznek részt a bükkszéki főzőversenyen. 
 
Kapczáth László alpolgármester megerősítette a Juhász Gábor által elmondottakat.        
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy   a bükkszéki 
főzőversenyt megelőző hétvégén, szombat-vasárnap kerül sor a siroki várnapok 
megrendezésére. 
 
A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették. 
 

2.    Tájékoztató a gyermekvédelem helyzetéről 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy Terpes községben a gyermekvédelem 
helyzetéről készített írásos beszámolót, valamint az Aranykapu Humán Kistérségi 
Szolgáltató Központ családsegítője iskészített beszámolót. Szóban nem kívánja 
kiegészíteni, várja a kérdéseket. 
 
Juhász Gábor képviselő kérdése, hogy mit jelent a közösségi tér kifejezés. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a közösségi tér kifejezés jelen esetben a 
könyvtárat, és a művelődési házat jelenti, ahol a közösség részére programok 
rendezhetők. Ezen feladatokra intézmény alapításának nincsenek meg a feltételei, ezért 
közösségi térként működik, van mindkettőre használati szabályzat.  
 
Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a gyermekvédelmi 
beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
  

3.     Egyéb javaslatok, felvetések 
 
Szamkó Gábor képviselő kérdése, hogy mennyi az iparűzési adó mértéke, Megjegyezte, 
hogy fennáll annak a veszélye, hogy a gépjárműadót fizetők közül néhányan elviszik a 
gépjárművüket más községbe. 
 
Juhász Gábor képviselő hallotta, hogy a Gironde-nak szándéka, hogy Szajla községben 
adózzon,  mivel ők 0,9 % adó mértéket ajánlottak fel neki. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az iparűzési adó mértéke 
1,5 %. A gépjárműadó számítása a hatályos jogszabályok alapján történik, valamennyi 
önkormányzatnál egyforma.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy lakásfenntartási támogatás 
összegéből gázpalack vásárlásra történő támogatás lehetőségét örömmel fogadták a 
rászorultak. Kéri a testületet, hogy nyilvánítson véleményt. 
 
A képviselők egyhangúlag egyetértettek az elhangzottakkal. 
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Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a nyári 
gyermekétkeztetésre ismét pályázatot nyújtott be az önkormányzat. 

  
Elmondta továbbá, hogy a  fűnyírási szezon megkezdődött. Lehetőséget teremtett arra, 
hogy a lakosság részére a ház előtti járda, illetve árok-részhez tartozó padkán és 
árokszélén  a közmunkások levághassák a füvet. Igény lenne azonban arra, hogy a 
telken belül, udvaron is megtörténhessen a fű levágása az idősebb lakosok részére. Az 
idősek kifizetnék ennek a munkadíját is.  
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak munkaidőben nem 
végezhetnek „vállalkozási tevékenységet”. Tehát nincs lehetőség, hogy az ingatlanokon 
belül dolgozzanak.  

 
Zvaráné Béres Mária polgármester  elmondta, hogy támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé az Országos Mentőszolgálat pétervásárai kirendeltsége. Sajnos 
jelenleg nincs lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy anyagi támogatást adjon. 
Szavazásra tette fel javaslatát, hogy a kérelmet elutasítják.  
 
A képviselők egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozták: 

 
37/2011.(05.25.) sz. önkormányzati határozat: 
 
A Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete  az Országos 
Mentőszolgálat Pétervásárai Kirendeltsége kérelmét, melyben támogatás 
kér – elutasítja. Anyagi helyzete jelenleg nem teszi lehetővé a támogatás.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a 
kérelmező tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette az OTP Bank megkeresését 
szennyvízberuházás megvalósítása esetén. A képviselő-testület a bank ajánlatával 
egyetértett. 
 
Javaslatot tett az ügyfélfogadási rend változtatására az alábbiak szerint: hétfő, kedd, 
csütörtök,  pénteki napokon 8-12 óráig, szerdán ügyfélfogadási szünnap. A 
körjegyzőség Ügyrendjét a fentiek szerint javasolja módosítani.  
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző  tájékoztatta a képviselőket, hogy július végén lejár az 
önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése. Figyelembe véve az anyagi helyzetet, 
javasolja, hogy a következő egy évre is kérjék a 3.000.000 Ft folyószámla hitel 
folyósítását.  
 

 38/2011.(05.25.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3.000.000.- Ft összegű 
folyószámla-hitel folyósítását igényli az OTP Bank Nyrt. számlavezető 
pénzintézettől 1 évi időtartamra. A képviselő-testület kötelezettséget 
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vállal a 3.000.000.- Ft hitel és járulékai visszafizetésére. A hitel és 
járulékai fedezeteként az önkormányzat futamidő alatti költségvetési 
bevételei összegét jelöli meg. 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelt, kamatait a költségvetési 
előirányzatai között szerepeltetni fogja. 
A hitelszerződés aláírásával megbízza a polgármestert és a körjegyzőt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester körjegyző 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester a Szajla Községi Önkormányzat által óvoda közös 
fenntartása ügyében megküldött társulási megállapodással kapcsolatban kérte a 
képviselők véleményét. A megállapodásban nem az szerepel, amelyben megegyeztek 
Szajla Község Önkormányzatával, hanem az óvoda támogatáson felüli kiadásait 
közösen kell fedezni a két önkormányzatnak. Javasolta, hogy csak abban az esetben 
fogadja el a megállapodást, ha Terpes Község Önkormányzatának fizetési 
kötelezettsége nem lesz.  
A képviselő testület megtárgyalta a megállapodást és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 

 39/2011.(05.25.) sz. önkormányzati határozat: 
           
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az óvoda fenntartására 
készített Pétervására Város Önkormányzata, Szajla Község 
Önkormányzata és Terpes Község Önkormányzata közötti társulási 
megállapodást az alábbi feltételekkel elfogadja: 
- a megállapodás IV. /2. pontja úgy kerül módosításra, hogy az óvoda 

működtetéséhez Terpes Község Önkormányzata nem járul hozzá.  
A  képviselőtestület a csatolt alapító okirat tervezetet az alábbi 
feltételekkel fogadja el: 
-  a 10. pontba az ellátási területhez Terpes község területe is bekerül.  
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiek szerint 
kijavított megállapodást aláírja.  
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester a Pétervásárai  iskolai étkezés ügyében történt 
levelezés kapcsán említette hogy megállapodás elfogadását kéri a pétervásárai 
önkormányzat. Nem javasolja, hogy az önkormányzat a megállapodást jóváhagyja, 
hiszen egy társulásnak már tagja, tehát a kötelező feladatát ezzel teljesíti.  
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 40/2011.(05.25.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem kíván 
közoktatási feladatellátásra szerződést kötni Pétervására Város 
Önkormányzatával. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről 
Pétervására Város Önkormányzatát tájékoztassa.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
Bencsik Lajos CKÖ. elnök a megrendezendő gyermeknap sikeres lebonyolításához kér 
kötelet a kötélhúzás versenyszámhoz, bólyát az akadályversenyhez, valamint zsákot a 
zsákbanfutás megrendezéséhez. Értelmezése szerint a polgármester anyagi támogatást is 
felajánlott részükre, ezt szeretné igénybe venni száraz sütemény vásárlása céljából. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta az elnök urat, hogy nem volt szó plusz 
anyagi támogatásról. A települési önkormányzat temperát, gyurmát, kifestőkönyveket 
oszt szét a gyermekek között, amihez felajánlás utján jutott a PEVIK KFT-től. 
Támogatja továbbá a rendezvényt a MOZAIK program keretében megrendezésre kerülő 
mesejáték előadással, valamint a nagyterem biztosításával. 
 
Juhász Gábor képviselő kérdezte, hogy az ún. partaljai ház tulajdonviszonya 
rendeződött-e. Ha igen, a tulajdonost fel kell szólítani az ingatlan rendbetételére. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tudomása szerint Nagy József szajlai lakos az új 
tulajdonos. 
 
Kapczáth László alpolgármester kérdezte, hogy a Hodászi Ferenc által igénybevett víz 
mennyiségének ellenértéke befizetésre került-e az önkormányzat felé. Még jelenleg is 
hordja a vizet. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy még nem történt meg a befizetés. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Hodászi Ferenc és a 
Kanázsvár Vadásztársaság közötti vitás ügyről értesítette őt a fenti vadásztársaság. 
Az ügy jelenleg is tart, mivel Terpes külterületét is érinti, ezért látta fontosnak a 
vadásztársaság, hogy az önkormányzat értesüljön róla. 
 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 
 
Több hozzászólás nem volt, Zvaráné Béres Mária polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Zvaráné Béres Mária    Tarjányi Lászlóné 
      polgármester          körjegyző 


