Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Tereske községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.
Az ülés ideje: 2015. február 27. napján, 15:00 óra.
Az ülés helye: Tereskei Önkormányzati Hivatal, tárgyaló – Tereske
Jelen vannak: Meló Martina polgármester
Babcsán István alpolgármester
Huszka Mihály képviselő
Oláh Lóránt képviselő
Vincze Gusztáv képviselő
Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző
Meghívottak: Bikkes Árpád - Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök
Meló Martina polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden
képviselő jelen van, a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését.
A következő napirendi pontokat javaslom tárgyalásra.
Javasolt napirend:
1. Tereske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
2. A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző
3. A szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző
4. Utcanévváltozás megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
5. Folyékony hulladék szállítási szerződés megtárgyalása és rendeletalkotás
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
6. A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és a közterület használat helyi szabályairól
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
7. Együttműködési megállapodás a roma önkormányzattal
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
8. Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
1

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző
9. Ülnök választás megtárgyalása
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
10. Beszámoló a képviselő-testület elmúlt ülése óta eltelt munkájáról
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
11. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: Meló Martina polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
1. napirend tárgyalása:
Tereske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Meló Martina polgármester: Tereske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését
írásban valamennyi képviselő megkapta. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete a
2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény, és annak végrehajtására kiadott rendelet és a
2014. évi teljesítés figyelembevételével elkészült.
Tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy a költségvetés kormányzati funkció kódok
szerint került összeállításra.
A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Tereske Község Önkormányzat képviselő – testületének
1/2015 (II.27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
A rendelet 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Azonnal
2. napirend tárgyalása:
A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Dr. Villant Gréta jegyző: Elkészült a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének. A költségvetés a 6 település által aláírt megállapodásban megfogalmazott
alapelvek valamint a polgármesterek és pénzügyesek munkamegbeszélésén kialakult
álláspontok figyelembevételével készült el.
A képviselő – testület a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését
részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (II. 27.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete megtárgyalta a
Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését és azt a
mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
A költségvetés 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: Dr. Villant Gréta jegyző
Határidő: Értelemszerű

3. napirend tárgyalása:
Szociális rendelet felülvizsgálata
Meló Martina polgármester: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március
1-jén lépnek hatályba.
Dr. Villant Gréta jegyző: A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások
biztosítása területén átalakul:
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson.
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén
milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása
az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás
összegének meghatározásához.
A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.
Javaslom az előterjesztésben foglaltak szerint a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
Tereske Községi Önkormányzat képviselő – testületének
2/2015 (II.27) számú rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
A rendelet 3. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: Dr. Villant Gréta
Határidő: 2015. március 01.
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4. napirend
Utcanévváltozás megtárgyalása
Meló Martina polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
2015. január hónapban megkereséssel élt Tereske település vonatkozásában, miszerint
jogszabályi kötelezettség adódott, hogy amennyiben a településen nem került sor
maradéktalanul az utcanevek hatályos jogszabályok szerinti átnevezésére, abban az esetben
haladéktalanul tegyen eleget ezen kötelezettségének.
A fentieknek megfelelően felülvizsgáltuk a település utcaneveit és megállapítottuk, hogy az
Asztalos János utca elnevezése nem felel meg a hatályos jogszabályi követelményeknek.
Javaslom az Asztalos János utca átnevezését.
Babcsán István alpolgármester: Javaslom, hogy napoljuk el a következő ülésre, mert
tájékozódni szeretnék, hogyan lehetne megoldani a fennálló problémát.
Oláh Lóránt képviselő: Én is ezt javaslom.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és a napirendi pontot elnapolta.
5. napirend
Folyékony hulladék szállítási szerződés megtárgyalása és rendeletalkotás
Dr. Villant Gréta jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztálya törvényességi felhívással élt Tereske település Képviselő-testületéhez, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) begyűjtésére vonatkozóan.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy Tereske Község Önkormányzatának Képviselő –
testülete nem tett eleget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6)
bekezdésében foglalt kötelezettségének, miszerint törvényi felhatalmazás kapott a település
arra, hogy a 44/C foglaltak alapján megalkossa rendeletét. A rendeletalkotás kötelezettséget
jelent a képviselő – testület számára, tekintettel arra, hogy a Tereske község esetében nem
minden ingatlantulajdonos kötött rá a közüzemi csatornahálózatra.
A fentiekre hivatkozással, jogszabályi kötelezettség keletkezett arra, hogy a település
tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítás körében közüzemi
szerződést kössön.
Meló Martina polgármester: Javaslom a megkötött közszolgáltatási tárgyalását és
elfogadását.
A képviselő – testület a napirendi pontot megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (II. 27.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete megtárgyalta a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Értelemszerű
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A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Tereske Község Önkormányzat képviselő – testületének
3/2015 (III.01.) számú rendelete
A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről
A rendelet 3. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Azonnal
6. napirend
A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és a közterület használat
helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
Dr. Villant Gréta jegyző: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló helyi rendeletet az előző napirendi pont alapján megalkotni szükséges,
tekintettel arra, hogy az említett rendelet tartalmazta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos rendelkezéseket.
Meló Martina polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltak értelmében a
hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és a közterület használat helyi szabályairól szóló helyi
rendeletet az elhangzottaknak megfelelően alkossuk meg.
A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Tereske Község Önkormányzat képviselő – testületének
4/2015 (III.01.) számú rendelete
A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és a közterület használat helyi szabályairól
A rendelet 4. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Azonnal
7. napirend
Együttműködési megállapodás a roma önkormányzattal
Meló Martina polgármester: Mint mindenki értesült róla Együttműködési megállapodást
szükséges kötni a helyi roma kisebbségi önkormányzattal.
Kérem a testületet, hogy a kiküldött megállapodást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete megtárgyalta a napirendi pontot és 5
igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadja.
Tereske Község Önkormányzat képviselő – testületének
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8/2015. (II. 27.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete megtárgyalta és
elfogadta és jóváhagyta a Tereskei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Értelemszerű

8. napirend
Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Dr. Villant Gréta jegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCV. törvény
határozza meg az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait. A helyi önkormányzat
és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály –
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet –
tartalmazza.
A fenti jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint Tereske Község Önkormányzata 2015.
évi belső ellenőrzési munkatervének elkészítésében az alábbi előírások irányadóak:
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján
éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. Az éves
ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A belső ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell
az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzéseket, a tervezett ellenőrzések tárgyát, az
ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőrzési kapacitás
meghatározását. Tartalmazza továbbá az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések
ütemezését, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.
Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő
soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.
Tereske község Önkormányzat tekintetében a 2015 évben, 2014. évre vonatkozóan a szociális
határozatok szabályszerűségét javaslom ellenőrzésre, illetve a Kétbodonyi Közös
Önkormányzati Hivatalnál a személyi anyagok ellenőrzését.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske község Önkormányzat Képviselő- testületének
9/2015 (II.27.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Tereske
Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét.
A belső ellenőrzési munkaterv 5. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva
9. napirend
Ülnök választás megtárgyalása
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Meló Martina polgármester: Felhívás érkezett a települések polgármesterei részére, miszerint
a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok
ülnökeinek megválasztására 2015. március 7 és április 30. napjai között kerül sor.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi március hó 23. napi ülésén
összesen 35 ülnököt kell megválasztania. A 2011. évi CLXII. törvény 213. § (1) bekezdésében
foglaltak értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi
önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. Kérik együttműködő
segítségünket.
Huszka Mihály képviselő: Több lakost kérdeztem meg, aki alkalmas lehet, de nem vállalták.
Vincze Gusztáv képviselő: Én is kérdeztem pár embert, nagyon elfoglaltak, nem tudják
vállalni.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske község Önkormányzat Képviselő- testületének
10/2015 (II.27.) számú
határozata
Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
bírósági ülnökök jelölésére érkezett felhívást és úgy határozott, hogy a
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Balassagyarmati
Törvényszék ülnökeire vonatkozó Tereske településről származó javaslatokat nem
tesz.
Felelős: Meló Martina polgármester
Határidő: Azonnal

10. napirend
Beszámoló a képviselő-testület elmúlt ülése óta eltelt munkájáról
Meló Martina polgármester: A közfoglalkoztatási program jól működik, több embert tudtunk
bevonni a közfoglalkoztatásban. Meg szeretném jegyezni, hogy szerencsére nem volt nagy tél,
ezért több területen tudtunk takarítási munkákat kivitelezni.
Szeretném tájékoztatni a Képviselő - testületet, hogy a Start munkaprogram keretében négy
területen sikerrel pályáztunk, úgymint belvíz elvezetés, belterületi közutak karbantartása közút,
illegális hulladéklerakók felszámolása, mezőgazdaság.
Köszönöm a képviselő-testület elmúlt havi munkáját, és roma nemzetiségi önkormányzat
segítségét, valamint együttműködését.
A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tereske község Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2015 (II.27.) számú
határozata
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