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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2011.április 28-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, Vidéki Attila 

képviselők. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának részéről: Szentes Dezső polgármester, Szentes Dezsőné, 

Takács Tamás képviselők. 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Köröskényi Péter körjegyző, Godó Péter iskolaigazgató, Győri 

Pálné iskolatitkár, Dénes Andrásné élelmezésvezető, Oláh Józsefné pénzügyi főmunkatárs, Tóth 

Szőllős Mária óvodavezető. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere tisztelettel köszönti Karancsság és Szalmatercs 

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

valamint a tanácskozási joggal résztvevőket.  

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

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

szalmatercsi 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. 

 

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

A karancssági jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja: Durnyik József és Vidéki Attila képviselőket. 

A szalmatercsi jegyzőkönyv hitelesítőinek Szentes Dezsőné és Takács Tamás 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 működtetett intézmények 2010.évi költségvetés teljesítéséről beszámoló 

     /Zárszámadási rendelet/ 

     Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Tóth Tihamér, Karancsság község polgármestere szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a 

2010.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. Ésszerű érvekkel próbáljuk a csökkentést eszközölni, de sajnos 

kezelhetetlenné vált a helyzet. (villany, gáz lezárási gondokkal szembesülünk.) minimum 40 

gyermek normatívája hiányzik az iskola hiány nélküli működéséhez. Kéri a képviselő-testületek 

tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat: 

Juhász László képviselő: A Pénzügyi, Intézményirányító és Közművelődési Bizottság Elnöke 

elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 2010. évi együttesen működtetett intézmények 

beszámolóját. A táblázat 2. oldalán a konyhánál elírás történt, mert az 1.510 e Ft az 

alapilletményeknél az óvodához kell átvezetni. Az elírás végett magas a konyhai dolgozók 

munkabére, mert az iskola IPR-es pályázata, mely a pedagógusok bértámogatására vonatkozik, a 

konyhához lett lekönyvelve. Azonban összesen a 3 intézménynél (iskola, óvoda, konyha) hiánya 

nem változik, 4.584 e Ft. A konyhánál így valóban 576 e Ft megtakarítás van. 
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A képviselő-testületeknek elfogadásra javasolja a 2010. zárszámadási beszámolót, mivel ezen elírás 

tisztázásra került. 

Köröskényi Péter körjegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy december 31-ig le kell zárni a 

pénzügyi főmunkatársnak a költségvetési évet. Olyan mértékű munkateher van a kolléganőn, hogy 

nemcsak a heti munkanapjait, hanem szabadidejét - szombat, vasárnapokon - feláldozva látja el 

feladatát. Végzi a napi könyvelést, a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat, jelenleg az ÖNHIKI 

pályázatot készítette elő. Nagymértékű leterheltsége miatt - határidős jelentési kötelezettségek 

teljesítése, a közmunkások munkaügyi feladatai - munkájába javasolja bevonni az iskola titkárt. 

Ezen feladatokat egy embernek szinte lehetetlen naprakészen ellátni, szükséges lenne még egy 

pénzügyi szakember munkája végzéséhez, azonban erre pénzügyi fedezete az önkormányzatnak 

nincs. 

Szentes Dezső, Szalmatercs község polgármestere: A jövőben nagyobb odafigyelést kér, hogy 

ilyen jellegű elírások ne kerüljenek bele a beszámolóba. Javasolja, hogy a jövőben, ha lesz 

előirányzat módosítás, azokat a képviselő-testület előtte tárgyalja meg, tudjunk róla, hogy mi 

módosul. Javasolja, hogy a jövőben a 2 pénzügyi főmunkatárs dolgozzon együtt, segítség egymás 

munkáját. Tudomása szerint az iskola a pályázatokat megcsinálja, Karancsságnak mivel 3 

intézménye van, sok a könyvelni való anyaga. 

A 3 intézménynél a hiány már csak 4.584 e Ft, az iskola sokat tett a hiány csökkentése érdekében, 

pályázatokat kihasználásával, Intézkedési Tervvel, bevételét növelni tudta az aula és a tornaterem 

bérleti díjaival. Szalmatercs Község Önkormányzata hozzájárul a hiányhoz, amennyiben az 

önkormányzatra eső részt a fenti változtatásokkal és ténylegesen kiszámolja. 

Védőnőnél a megtakarítás ugyan 1.690 e Ft, azonban rezsiköltséget Szalmatercs nem fizet. 

Szentes Dezsőné képviselő: Sajnos a 3 intézményben dolgozó emberek nem egyformán vannak 

megbecsülve. Vannak pedagógusok, akik több 100.000 Ft munkabérről mondanak le, 6 éve ingyen 

dolgoznak, míg máshol sehol semmit nem lehet megcsinálni.  

Juhász László képviselő kérdezi, hogy az óvodapedagógusok munkaidejét lehetne-e még 

csökkenteni úgy, hogy a gyerekek felügyelete biztosított legyen. 

Tóth Szőllős Mária óvodavezető: A gyerekek óvodai ellátását, felügyeletét minden körülmények 

között biztosítják. Az óvodapedagógusok munkaideje átrendezésre került. Törvényes létszámmal 

működnek. Fejlesztésre csak az IPR pályázatból költenek. Ettől nagyobb megtakarítást már nem 

tudnak véghezvinni. 

Godó Péter iskolaigazgató: Hozzászólásában elmondja, hogy a kiadott Intézkedési Tervben 

előírtakat megvalósította. Valóban sajnos évről évre csökken az állami normatíva, valamint 40 

gyerek normatívája okozza a legnagyobb hiányt az intézménynél. Az Intézkedési Tervben előírtak 

szerint az óvodában egy dajka elfogadta a munkaidő csökkentést, egy óvónő nem. Jelenleg is 

táppénzen van. Csonka Tamás először be akarta perelni az iskolát, azonban a per beadását 

visszavonta, mivel a részére járó juttatást az önkormányzattól megkapja (felmentés, végkielégítés). 

Minden pályázati lehetőséget kihasználunk a hiány csökkentése érdekében. Amennyiben a 

normatíva és a gyerek létszám több lenne, ez a hiány csökkenne. 

Tóth Tihamér, Karancsság község polgármester: Hozzászólásában elmondja, hogy az iskolát és 

az önkormányzatot sajnos az egyre növekvő szociális segélyezettek száma teszi tönkre. Az állam 

fejlesztésre nem elegendő normatívát, a rezsiköltségek állandóan emelkednek. A megoldás csak az 

lenne, ha az állam az intézmények működtetésére több normatívát adna az önkormányzatoknak. 

Ezek után szavazásra bocsátja az együttesen működtetett intézmények 2010. évi zárszámadásáról 

szóló beszámolót a rendelettervezettel együtt. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
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Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság, Szalmatercs községek önkormányzatai által közösen működtetett 

intézmények 2010.évi költségvetési zárszámadásáról 

 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete  

a Karancsság, Szalmatercs községek önkormányzatai által közösen működtetett 

intézmények 2010.évi költségvetési zárszámadásáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

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 

 

 

 

 

 

   Szentes Dezsőné    Takács Tamás 

     jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 


