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8/2011.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2011. május 17-én megtartott együttes ülésének 

jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2011.május 17-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 iskola titkár, 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./ Konyha vállalkozásba adásáról tájékoztató 

     Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

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

költségkímélő átszervezésével kapcsolatban a két képviselő-testület már 2 alkalommal foglalkozott, 

gondol itt a konyha Nonprofit Kft-be történő átszervezésére, vagy külső cég bevonására, mely 7 

mFt megtakarítást eredményezne, 4 dolgozó munkabére + járulékai, valamint a rezsiköltség 

átvállalásával még 10 m Ft megtakarítás is elérhető. Számszakilag nem veszteséges a konyha, ha 

nemcsak gyerekeket étkeztetne, hanem felnőtteket is, akkor még nyereséges is lenne. 

A konyhán található berendezésekről, étkezői létszámról, konyhai dolgozók béréről szóló 

kimutatást ismerteti (jkv.-hez csatolva), továbbá ismerteti a konyhára vonatkozó tájékoztatót és a 

hirdetés tervezetet, mely szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, 

hozzászólásaikat: 

 

Godó Péter iskola igazgató és dr. Brumár Mihály alpolgármester: Javasolják, hogy a megírt 

hirdetéstervezetet Karancsság község polgármestere soron kívül hirdesse meg a Nógrád Megyei 

Hírlapban. A beérkezett árajánlatokat a soron következő együttes ülésen ismertesse a döntés 

meghozatala végett. 
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A képviselők is egyetértettek a konyha meghirdetésével kapcsolatban. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere: Szavazásra bocsátotta az együttes ülésen 

elhangzott javaslatot.  

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2011./V.17./ számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

Tihamér polgármestert, hogy a főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó pályázati 

hirdetést soron kívül hirdesse meg a Nógrád Megyei Hírlapban a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti hirdetéssel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

41/2011. (V.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

Tihamér polgármestert, hogy a főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó pályázati 

hirdetést soron kívül hirdesse meg a Nógrád Megyei Hírlapban a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti hirdetéssel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2./ Iskola Alapdokumentumainak módosítása 

     Előterjesztő: Godó Péter iskolaigazgató. 

 

Az intézményvezetője előterjesztette az alábbiakat: Az integrációs program (IPR) alapfeltétele a 

vonatkozó utalások megléte az intézmény alapdokumentumaiban.(Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, Helyi Tanterv, IMIP) Ezt a munkát az IPR menedzsment a most következő időszakban 

elvégzi és jóváhagyás céljából átadja a fenntartóknak. Kéri az intézményfenntartókat, hogy a 

szükséges változtatások elvégzéséhez adják meg a felhatalmazást. 

 

Tóth Tihamér Karancsság polgármestere: szavazásra bocsátotta az iskolaigazgató előterjesztését. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2011./V.17./ számú határozata 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megbízza az intézményvezetőt az előterjesztésben felsorolt intézményi 

alapdokumentumok szükséges felülvizsgálatára és felkéri az intézményvezetőt, 

hogy a változtatási javaslatokkal egybeszerkesztett dokumentumokat terjessze 

elő fenntartói jóváhagyásra. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Godó Péter iskolaigazgató 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

42/2011. (V.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megbízza az intézményvezetőt az előterjesztésben felsorolt intézményi 

alapdokumentumok szükséges felülvizsgálatára és felkéri az intézményvezetőt, 

hogy a változtatási javaslatokkal egybeszerkesztett dokumentumokat terjessze 

elő fenntartói jóváhagyásra. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Godó Péter iskolaigazgató 

3./ Egyebek. 

Godó Péter iskola igazgató kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy a pedagógus napi megemlékezés 

helyett a 3 intézmény dolgozóit - 30 fő - szeretné Bécsbe elvinni kirándulni június 22-én, melynek 

összege 150.000.- Ft. Ehhez kéri a képviselő-testületek anyagi támogatását. 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: Javasolja, hogy fele-fele arányban támogassa a 

két képviselő-testület a bécsi kirándulást a 30 személy munkájának elismeréseként. 

A képviselők is egyetértettek a javaslattal. 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere: Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2011./V.17./ számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

75.000.- Ft, azaz: Hetvenötezer Ft-tal támogatja a 3 intézmény (iskola, óvoda, 

konyha) dolgozóinak bécsi kirándulását munkájuk elismeréséül. Felkéri a 

képviselő-testület a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosítására a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

43/2011. (V.17.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

75.000.- Ft, azaz: Hetvenötezer Ft-tal támogatja a 3 intézmény (iskola, óvoda, 

konyha) dolgozóinak bécsi kirándulását munkájuk elismeréséül. Felkéri a 

képviselő-testület a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet biztosítására a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere megköszöni a tanácskozási joggal résztvevők 

jelenlétét és az együttes ülés zárt üléssel folytatódott. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

 

   Szentes Dezsőné    Takács Tamás 

     jkv. hitelesítő    jkv. hitelesítő 


