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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2011.február 15-én a Karancssági Önkormányzat tanácskozó termében megtartott 

együttes üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Karancsság Község Önkormányzatának részéről: Tóth Tihamér polgármester, Dr. Brumár Mihály 

alpolgármester, Durnyik József, Juhász László, Kászi Richárd, Tőzsér Dezső képviselők. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának részéről: Szentes Dezső polgármester, Szmorad László 

alpolgármester, Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes Dezsőné, Takács Tamás képviselők. 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Köröskényi Péter körjegyző, Vincze Nikolett körjegyző, Győriné 

Új Mária könyvvizsgáló, Godó Péter iskolaigazgató, Győri Pálné iskola titkár, Dénes Andrásné 

élelmezésvezető, Oláh Józsefné pénzügyi főmunkatárs, Tóth Szőllős Mária óvodavezető, Imrik 

Béláné szb. titkár. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere tisztelettel köszönti Karancsság és Szalmatercs 

Önkormányzatai Képviselő-testületeinek tagjait, külön köszönti Szalmatercs község polgármesterét, 

valamint a tanácskozási joggal résztvevőket. 

Bejelenti, hogy az ülés összehívása szabályszerűen megtörtént. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületi ülés mindkét önkormányzat részéről határozatképes, mivel a karancssági 7 fő képviselőből 

6 fő, a szalmatercsi 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van. 

Karancsság képviselő-testülete részéről munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzik Vidéki Attila 

képviselő. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, valamint az együttes ülés napirendjére. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Juhász László és Durnyik József képviselőket. 

 

A képviselő-testületek a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és az együttes ülés napirendjére tett 

javaslatot egyhangúlag elfogadják. 

 

Az együttes ülés napirendi pontja: 

 

1./ Az együttesen fenntartott intézmények 2011.évi költségvetése. 

Előerjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a 2011.évi 

költségvetés tervezet számszaki adatait tartalmazó táblázatokat mindenki időben kézhez kapta a 

napirend tárgyalásához, melyet a Pénzügyi, Intézményirányító és Közművelődési Bizottság 

megtárgyalt. Sajnos az állam a kötelező feladatoktól, az intézmények működtetetéséhez szükséges 

támogatást radikálisan csökkentette, így 22.397 e Ft hiány keletkezett a 3 intézmény 2011. évi 

költségvetésénél. Ésszerű érvekkel próbáljuk a hiány csökkentését eszközölni, de sajnos 

kezelhetetlenné vált a helyzet (villany, gáz lezárási gondokkal szembesülünk). Minimum 20 

gyermek normatívája hiányzik az iskola hiány nélküli működéséhez. 

A Pénzügyi, Intézményirányító és Közművelődési Bizottsági ülésre készült egy feljegyzés a hiány 

csökkentésére vonatkozóan. 

(A feljegyzés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A Bizottsági ülésen a jelenlévők a feljegyzésben foglaltakat részletesen megtárgyalták. Felkéri a 

Bizottság Elnökét Juhász Lászlót, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
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Juhász László A Pénzügyi, Intézményirányító és Közművelődési Bizottság Elnöke: tájékoztatja 

a képviselő-testületeket, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az együttesen működtetett 

intézmények 2011. évi költségvetését. Az oktatási intézményekre kapott normatíva 2010. évhez 

képest 2011. évben 3.154 e Ft-tal csökkent, ami bevétellel nem pótolható, a hiányt a két 

önkormányzat már pótolni nem tudja, csak a kiadásokat lehet csökkenteni, mint ahogy a 

költségvetési hiány csökkentésére készült feljegyzésben is szerepel.  

Az intézmények működőképességének megóvása legyen a fő célkitűzés. A működőképesség 

érdekében a fenntarthatóságot célzó eszközökhöz kell nyúlni mindkét fenntartó önkormányzatnak. 

Sarokszámokkal kellett kidolgozni a 2011. évi költségvetést. A dologi kiadások tervezése a 

minimális szinten vannak, ott csökkenteni már nem lehet. 

Javasolja a kiadások csökkentésére az elkészített feljegyzésben foglaltak Intézkedési Tervben 

történő átdolgozását jelen ülésen elhangzott javaslatok kiegészítésével. Továbbá évközbeni 

forrásteremtő pályázatok kihasználását (ÖNHIKI, működésképtelen önkormányzatok) a fenntartó 

önkormányzatok számára. Kéri a jelenlévő képviselőket, a tanácskozási joggal meghívottakat, hogy 

javaslataikat tegyék meg a pénzügyi nehézségek csökkentése érdekében még a költségvetés 

elfogadása előtt. 

Fentiek alapján a 2011.évi költségvetés elfogadását javasolja a hiány csökkentése érdekében 

kidolgozott Intézkedési Tervvel együtt. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: Hozzászólásában elmondja, hogy sajnos a 

három intézménynél (iskola, óvoda, konyha) 22.397 e Ft hiányt a fenntartó önkormányzatok nem 

tudják pótolni pénzügyi fedezet hiánya miatt. Sajnálatos, hogy az önkormányzatok, intézmények 

jóval kevesebb normatívat kapnak az államtól évről évre, mely más bevétellel nem pótolható. A 

fizetésképtelenség elkerülése érdekében szükségesnek látja a Pénzügyi, Intézményirányító és 

Közművelődési Bizottsági ülésre készült feljegyzésben foglaltakat, melyeket a két önkormányzat 

Intézkedési Terv formában fogadjon el. A konyha költségkímélő átszervezését megfontolásra 

ajánlja, gondol itt a konyha Nonprofit Kft-ben történő átszervezésére, vagy külső cég bevonására. 

Meg kell vizsgálni a konyha esetén a nyersanyagok áfa-visszaigénylésének lehetőségét is. Javasolja 

az óvodában 5 fő óvónőnek, 3 fő dajkának l órával való munkaidő csökkentését, ezzel 1.600 e Ft 

megtakarítás elérhető. Az iskolaigazgatótól kérdezi, hogy kötelező-e az iskolaigazgató helyettes? 

Sajnos a kistérségi támogatás 9 millióról 4 millió Ft-ra csökkent. Szalmatercs Község 

Önkormányzata pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tud a forráshiány csökkentéséhez hozzájárulni. 

Az iskolánál az előzetes tantárgyfelosztás alapján a jelenlegi 15 fős tantestület a kötelezően 

ellátandó /megtartandó tanítási órákat, foglalkozásokat túlóra nélkül el tudja látni. Véleménye 

szerint a nem kötelező, csak adható összegeket meg kell vonni annak érdekében, hogy az oktatási 

intézmények tudjanak működni. Fentiek alapján a 2011.évi költségvetés elfogadását javasolja az 

Intézkedési Terv pontosításával együtt. 

 

Godó Péter iskolaigazgató: Válaszában elmondja, hogy 80-400 tanulói létszám között az igazgató 

helyettes nem kötelező, de ajánlott. Körülbelül 30.000 Ft pótlékkal jár a státusz, valamint az 

iskolaigazgató-helyettesnek 8 kötelező órája van. Ezen el kell gondolkodni és amennyiben a két 

önkormányzat erről döntést hoz a jövőben, azt végrehajtja. Mint iskolaigazgatónak a 3 intézményre 

vonatkozóan a 2 fenntartó önkormányzat döntését végre kell hajtania, még akkor is, ha ezzel az 

oktatási törvényben foglaltakat megsérti. Nem tartja szükségesnek tanárok, vagy karbantartó 

elbocsátását, de csökkenteni kell a munkaidőt, ezzel együtt a munkabéreket. Véleménye szerint 40 

gyermek normatívája hiányzik ahhoz, hogy ne legyen ilyen nagy összegű hiány, de sajnos a szülők 

elhordják gyermekeiket Ságújfalu községbe, Salgótarján városba. Megjegyzi, hogy az állam soha 

nem támogatta 100 %-ban az intézményeket normatíva szempontból. 

Kéri a két képviselő-testületet, hogy tételesen időben, részletesen dolgozzon ki számára Intézkedési 

Tervet határidővel megjelölve, melynek alapján, mint intézményvezető a szükséges intézkedést 

megteszi a hiány csökkentése és az oktatási intézmények működése érdekében. 
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Takács Tamás képviselő: részéről felvetődött javaslatként, hogy az iskola egyházi fenntartású 

legyen, mivel az egyházközség pályázhat a működtetésre. Továbbá javasolja a konyha 

kiszervezésének megvizsgálását, mert neki is van tudomása arról, hogy több helyen az 

önkormányzat számára gazdaságosabb, ha kiszervezésre kerül. El kell gondolkodni azon is, hogy 

kell-e külön bankszámla az intézménynek. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: Ehhez az Egyházközség részéről püspöki 

jóváhagyás kell, tudomása szerint bevétel nélküli iskolát nem vesz át az egyház. Ennyire nem 

kellene előremenni, hiszen az Intézkedési Tervben megfogalmazott hiányok lefaragásával, 

pályázatok kihasználásával az intézmények működése biztosított lesz. 

 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló: Hozzászólásában elmondja, hogy a kiadott előterjesztést 

áttanulmányozta a 2011. évi költségvetésre vonatkozóan. Valóban a 22.397 e Ft hiány a 3 

intézménynél a fenntartó önkormányzatok részéről nem finanszírozható. A finanszírozás érdekében 

az azonnali Intézkedési Terv készítése indokolt a hiány csökkentése érdekében, melyet a két 

képviselő-testület fogadjon el. Továbbá fel kell hívni az intézményvezető figyelmét arra, hogy 

tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hiány csökkenjen 10-12 millió Ft alá. Az Intézkedési 

Tervben foglalt intézkedések teljesítését kísérje figyelemmel a két képviselő-testület és kérje 

számon a 2011. évi I. félévi és I-III.n.évi költségvetés megtárgyalásakor. Javasolja, hogy a konyha 

átalakítása előtt végezzenek számításokat annak érdekében, hogy valóban gazdaságosabb lesz-e a 

működtetése az önkormányzatok számára. 

 

Tóth Tihamér polgármester: Hozzászólásában elmondja, hogy el kell döntenünk, hogy 2011.év 

szeptemberében akarunk-e oktatni, vagy leépítünk, vagy csökkentünk munkaidőt, munkabért 

átmenetileg, hogy a csődöt elkerüljük. Ennek érdekében az alábbiakat ismerteti: 

A konyha Nonprofit Kft-be történő átvételével 7 m Ft megtakarítás jelentkezne, 4 dolgozó 

munkabére + járuléka, (átveheti a dolgozókat), a közmunka program jobb kihasználása, a dologi 

kiadásokat szintén fizetné (rezsi költségek: villany, gáz, stb.). 

A költségvetési intézmény által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben előzetes engedély 

szükséges. Az engedélyt a polgármester jogosult megadni. Az előzetes engedélykérelmet legkésőbb 

a pályázat beadási határideje előtt 10 nappal kell benyújtani, melyben be kell mutatni a tervezett 

költségvetési kiadásokat. Kéri az intézményvezetőt, hogy a jövőben az iskolai pályázatok 

beadásához a fenntartó önkormányzatoktól kérjen engedélyt, mivel az önerőt az 

önkormányzatoknak kell fizetni, elsősorban Karancsságnak. 

A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat a fennhatósága alá tartozó I. István Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda és Konyha - továbbiakban intézmény köteles betartani azzal, 

hogy a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

Az intézmény a jóváhagyott költségvetési támogatást és a kiemelt kiadási előirányzatokat nem 

lépheti túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. Ennek betartásáért az intézmény vezetője 

személyes felelősséggel tartozik. 

Az intézmény vezetője nem vállalhat olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlettámogatást 

igényelnének a 2011., illetve az azt követő években. 

Az intézménynél a nem kötelezető státuszokat felül kell vizsgálni és megszüntetésükre legkésőbb 

2011.04.30-ig javaslatot kell beterjeszteni. 

Az Intézkedési Terv szerint a munkakörök és munkaidő csökkentés mértékének feltüntetése 4 vagy 

6 óra mellett felsorolni a területeket.  

Felmérést kell készíteni a közoktatási törvényben meghatározott, kötelező tanórán kívüli időkeret 

intézményenkénti felhasználásáról. A felmérés eredményéről a képviselő-testület 2011. április 30-ig 

tájékoztatni kell. 

A 2011. költségvetési évben, a tanévet érintően tervezett túlóra fedezete zárolásra kerül, annak 

feloldására az új tanévben indított csoportok száma alapján, a tantárgyfelosztás elkészítést 
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követően, - az indokolt mértékig - az intézmény vezetője kérelmének benyújtatását követően 

kerülhet sor. 

A közoktatási intézménynél a pótlékok és órakedvezmények csak a törvényi minimum erejéig 

engedélyezettek. 

A költségvetési intézmények személyi juttatásokkal történő gazdálkodásuk során az Áht.99.§.(1)-

(3) bekezdéseiben és az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009.(XII.19.) Korm. 

rendelet 88.§-ban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel kötelesek figyelembe venni:  

a.) Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás csak a dokumentáltan 

munkaidőn túl ellátott, a munkakörébe nem tartozó feladatokra fizethető.  

b.) Költségvetési intézmény szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében 

történő igénybevételére szerződést az önkormányzatnál (és az általa fenntartott bármely 

intézménynél) foglalkoztatott dolgozóval, csak a jegyző engedélyével köthet.  

c.) A költségvetési szerv által ellátott feladatokra szerződés külső személlyel, szervezettel abban az 

esetben köthető, ha az intézmény az alkalmazásában álló közalkalmazottakkal a feladatot - 

meghatározott okok miatt - ellátni nem tudja.  

Ilyen okok lehetnek: 

- sajátos munkarend (éjszaka, hétvége stb.) 

- speciális végzettség, szakképzettség szükségessége,  

- az alacsony óraszámú kötelezettség miatt főfoglalkozású dolgozó alkalmazása nem indokolt, 

- eseti jelleggel felmerül feladatok, 

- átmeneti munkaerő problémák.  

E szabály alkalmazásában szellemi tevékenység különösen a nevelés, oktatás, a pénzügyi, 

adminisztrációs feladatok ellátása, tanácsadás, a rendszergazdai tevékenység, a védőnői, orvosi, 

foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása, a műsor ill. rendezvényszerzés, lebonyolítása. 

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételének megalapozására vonatkozó 

normatív, normatív kötött, központosított és egyéb támogatások igénylésére vonatkozó adatok 

valódiságáért az intézmény vezetője a felelős.  

Az intézményi költségvetési támogatás összegét havi finanszírozási ütemterv figyelembevételével, 

az érvényes finanszírozási rendszer keretében, a szükséglethez és a pénzügyi lehetőséghez igazolva 

kell biztosítani. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Nem túl sok a rezsi költsége az intézménynek? Át kellene 

gondolni a fűtést, nem lenne-e olcsóbb, ha nem gázfűtéssel működnének az intézmények. 

 

Vincze Nikolett Szalmatercs körjegyzője: javasolja az intézményeknél a gázfogyasztás 

felülvizsgálatát. Vannak olyan cégek, amelyek átvizsgálják a számlákat, visszaigénylik azokat a 

költségeket, amelyeket a szolgáltató nem jogosan számol el és így az elért megtakarítás 10 %-áért 

csökkentik a kiadásokat. 

 

Dénes Andrásné élelmezésvezető: A konyhánál javasolja, hogy költségmegtakarításként a 

nyersanyagnál 600.000 Ft-ot még be lehet építeni az Intézkedési Tervbe. Így lesznek húsnélküli 

napok is. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere: szavazásra bocsátotta az együttesen 

működtetett intézmények 2011.évi költségvetését, valamint az együttes ülésen elhangzott 

javaslatokra vonatkozó határozat meghozatalát: 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 

1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
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Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen  

működtetett intézmények 2011.évi költségvetéséről 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011. (II.15.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen működtetett intézmények 

2011.évi költségvetési rendeletéhez Intézkedési Terv kidolgozását kéri az 

intézmények költségvetésben elfogadott hiány csökkentése érdekében. Az 

Intézkedési Tervben tartalmazza a megvalósítási határidőket és felelősöket 

egyaránt. 

A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy az Intézkedési Tervben 

foglaltakat megvalósítsa, valamint további intézkedéseket tegyen meg annak 

érdekében, hogy a forráshiány csökkenjen. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben 

foglalt intézkedések teljesítését kísérje figyelemmel és kérje számon az 

intézményvezetőtől a 2011. évi I. félévi és I-III.n.évi költségvetés 

megtárgyalásakor. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóth Tihamér polgármester 

Godó Péter iskola igazgató 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. (II.16) önkormányzati rendelete 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen  

működtetett intézmények 2011.évi költségvetéséről 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011. (II.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen működtetett intézmények 

2011.évi költségvetési rendeletéhez Intézkedési Terv kidolgozását kéri az 

intézmények költségvetésben elfogadott hiány csökkentése érdekében. Az 

Intézkedési Tervben tartalmazza a megvalósítási határidőket és felelősöket 

egyaránt. 
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A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy az Intézkedési Tervben 

foglaltakat megvalósítsa, valamint további intézkedéseket tegyen meg annak 

érdekében, hogy a forráshiány csökkenjen. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben 

foglalt intézkedések teljesítését kísérje figyelemmel és kérje számon az 

intézményvezetőtől a 2011. évi I. félévi és I-III.n.évi költségvetés 

megtárgyalásakor. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szentes Dezső polgármester 

Godó Péter iskolaigazgató 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere megköszöni a szalmatercsi képviselők és a 

tanácskozási joggal résztvevők részvételét, az együttes ülést bezárta és külön folytatták az ülést. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Szentes Dezső                                                                                Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                       körjegyző 


