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13/2011.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2011. szeptember 13-án megtartott együttes 

ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2011. szeptember 13-án a Karancssági Önkormányzat tanácskozó termében megtartott 

együttes üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Karancsság Község Önkormányzatának részéről: 

Tóth Tihamér polgármester, 

Dr. Brumár Mihály alpolgármester, 

Durnyik József képviselő, 

Juhász László képviselő, 

Kászi Richárd képviselő, 

Tőzsér Dezső képviselő, 

Vidéki Attila képviselő. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának részéről: 

Szentes Dezső polgármester, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő.  

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Köröskényi Péter körjegyző, 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló, 

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 

községek önkormányzatai 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 Kászi Richárd és Tőzsér Dezső képviselőket. 

A szalmatercsi jegyzőkönyv hitelesítőinek Szentes Dezsőné és Gréczi-Zsoldos Miklós képviselőket. 

A képviselő-testületek a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere javasolja 2. napirendként megtárgyalni az 

intézmény költségvetésének módosítását is. A képviselők az együttes ülés napirendjének 

változtatására tett javaslatot egyhangúlag elfogadják. 

 

Az együttes ülés napirendi pontja: 

 

1. A közösen működtetett intézmény 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

2. A közösen működtetett intézmény 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. A 2011. évi I. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere átadja a szót az Intézményirányító Bizottság 

elnökének. 

 

Juhász László az Intézményirányító Bizottság elnöke: Elmondja, hogy 2011.09.12. 

Intézményirányító Bizottsági ülés volt, az óvoda és az iskola időarányosan megfelelő hiánnyal zárt. 

Látni, hogy a 4. oldalon egyes tételeknél teljesítés van, előirányzat nincs, mely költségvetés-

módosítást igényelt volna. Az 5. oldalon lévő kisértékű technikai eszköz (székvásárlás) az IPR 

pályázatnak köszönhető. A Bizottság javasolja a képviselő-testületeknek a beszámoló megvitatását 

és elfogadását. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: Elmondja, hogy az energiagazdálkodás 

kiadásainál, tételeinél látszik az energiaáremelkedés, fontos lenne a kiadási oldal csökkentése, az 

óvoda és az iskola hatékonyabb gazdálkodása a forráshiány miatt. Nem érti, hogy az óvodavezető 

miért így hajtotta végre az intézkedési tervet. Az óvodavezetőt kéri a költségek csökkentésére. Cél 

legyen továbbra is a 75 fős gyermeklétszám megtartása. Tájékoztatja a testületeket, hogy az 

ÖNHIKI pályázatot Szalmatercs is benyújtotta. Véleménye szerint a védőnői szolgálatnál még lehet 

megtakarítás. A hiány kezelhető, javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

Juhász László az Intézményirányító Bizottság elnöke: Az intézményvezető köteles előre jelezni 

a nagyobb kiadásokat a fenntartó felé írásban. 

 

Godó Péter intézményvezető: A nyomtató, fénymásoló elromlott, a javítása 32.000 forintos 

kiadást jelentett. Javasolja a dajka 8 órás foglalkoztatását. Elmondja, hogy szükség lenne a 

karbantartót, takarítónőt, konyhai foglalkoztatottakat a közfoglalkoztatottakkal pótolni. A 

konyhánál a teljes elektromos rendszer cseréjére és felújítására lenne szükség. 

 

Juhász László az Intézményirányító Bizottság elnöke: Elmondja, hogy véleménye szerint a 

régebben elfogadott intézkedési tervből nagyon kevés valósult meg, pedig az azért készült, hogy az 

intézményvezető takarékoskodjon és milyen módszerrel. 

 

Szentes Dezsőné Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Kifejti, hogy azt írták 

elő, hogy az óvodavezető takarékoskodjon, az már, hogy 1 fő dajka munkakörben dolgozó 

munkaideje lett 6 órásra csökkentve és, hogy az ki legyen, azt az intézményvezető döntötte el. 

Véleménye szerint az intézkedési tervben foglaltak nem valósultak meg, így nem javasolja a dajka 8 

órás munkakörbe való visszahelyezést, viszont javasolja az óvodavezetőnek, hogy döntését az 

intézkedési tervnek megfelelően módosítsa meg, mely során ne a személyes érzelmei vezessék. 

 

Tóth Szőllős Mária óvodavezető: Nem személyes probléma. A dajka 6 órában is magasabb bért 

kap, mint a másik két dajka 8 órában. 

 

Dénes Andrásné élelmezésvezető: Elmondja, hogy aggódik a konyha műszaki-, illetve elektromos 

állapota miatt. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: Az intézménybe megpróbálnak szalmatercsi 

közfoglalkoztatottat küldeni, hogy segítsék az intézmény életét. Véleménye szerint a 2012-es 

költségvetést más alapokra kell helyezni. 
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Juhász László az Intézményirányító Bizottság elnöke: Véleménye szerint az első negyedévben 

elfogadott intézkedési tervben foglaltak nem valósultak meg, így ha most azt megváltoztatják, vagy 

hatályon kívül helyezik, azzal ellentmondanak maguknak. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere: Szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2011. (IX.13.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2011. évi 

költségvetésének I. féléves beszámolóját és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

79/2011. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2011. évi 

költségvetésének I. féléves beszámolóját és azt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

2. A közösen működtetett intézmény 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság polgármestere: Javasolja a közösen működtetett intézmény 

költségvetésének módosítását. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen  

működtetett intézmények 2011.évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen  

működtetett intézmények 2011.évi költségvetéséről szóló 

5/2011. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Úgy gondolja, 

hogy a konyha bérbeadását a két testületnek közösen kellene megbeszélni. Nehezményezi, hogy 

nem kaptak tájékoztatást a pályázatra beérkezett ajánlatokról. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs község polgármestere: A gyermekétkeztetés nem nyereséges, nagyon 

létszámfüggő, véleménye szerint nem biztos, hogy takarékos megoldás lenne kiadni a konyhát. 

 

Juhász László az Intézményirányító Bizottság elnöke: Javasolja, hogy az ajánlatot benyújtó 

vállalkozót hívják meg ülésre, hozzon számadatokat is, amennyiben szükséges, azokat 

természetesen üzleti titokként kezelik majd. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere megköszönte a jelenlévőknek az együttes ülésen 

való részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Szentes Dezső     Vincze Nikolett 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

 

   Szentes Dezsőné   Gréczi-Zsoldos Miklós 

     jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 


