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17/2011.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2011. november 30-án megtartott együttes ülésének 

jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2011. november 30-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 Dezsőné képviselő, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Takács Tamás 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 

képviselőit, 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 alapító okiratának 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-III. negyedéves költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

2. A közösen működtetett intézmény alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. A közösen működtetett intézmény 2011. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolójának 

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 a bizottság a számlák 

kiegyenlítéséről kért tájékoztatást. A tájékoztatás szerint a számlák időarányosan rendezve vannak. 

Elmondja, hogy ahhoz képest, ahogyan év elején a költségvetést elfogadták, kedvezőbb a helyzet. 

A Bizottság javasolja a képviselő-testületeknek a beszámoló megvitatását és elfogadását. 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló: Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a kiadásoknál a teljesítés 

75 % alatt van, továbbá átgondolásra javasolja a nagyobb beszerzések év végi lebonyolítását az áfa-

változás miatt is. 

Dénes Andrásné élelmezésvezető: Elmondja, hogy még terveznek nagyobb élelmiszervásárlást a 

konyhára az év végéig. 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló: Elmondja, hogy a tüzelőanyag soron látszik, hogy a kedvezőbb 

időjárás miatt nem kellett annyit költeni. Véleménye szerint ezen tétel, és az év végi kifizetések 

miatt az utolsó negyedévben még nagyban változnak a teljesítési arányok. Javasolja a beszámoló 

elfogadását. 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere: A téli szünet viszont csökkenti a 

rezsiköltségeket. 

Gréczi-Zsoldos Miklós Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Kérdezi a 

pénzügyi előadót, hogy a kisértékű tárgyi eszközbeszerzés mit takar? 

Oláh Józsefné pénzügyi főmunkatárs: Az IPR pályázat során beszerzett eszközöket. 

Godó Péter intézményvezető: Kéri a képviselő-testületek véleményét, hogy az elfogadott 

intézkedési tervet kívánják-e módosítani, továbbá megfontolásra javasolja az intézkedési terv egyes 

elemeinek átgondolását. 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló: Javasolja, hogy várják meg a költségvetést, hiszen az állam 

átveszi az iskolákat, viszont a konyhákat és az óvodákat nem. 

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 

43/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2011. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

129/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2011. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját és azt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

2. A közösen működtetett intézmény alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság polgármestere: Átadja a szót Köröskényi Péter körjegyzőnek. 

Köröskényi Péter körjegyző: A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók miatt módosítani 

szükséges az alapító okiratot. A közoktatási normatíva kiegészítő szabálya szerint a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító 

okirata meghatározza a – Közokt.tv. 121. § 29. pontja szerinti – fogyatékosság típusát is. Ennek 

megfelelően javaslom az alapító okirat módosítását! 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2011. (XI.30.) határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát 

módosítja az alábbiak szerint: 

a) Az alapító okirat bevezető részéből a „valamint a költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 2008.évi CV. törvény 1.§-a” szövegrész törlésre kerül. 

b) A 7., 7.1. és a 9. pontok törlésre kerülnek. 

c) A 8.1. pontban „és feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” szövegrész 

helyébe „gazdálkodási jogköre” szövegrész lép. 

d) A 8., 8.1. pontok számozása 7. pontra módosul, valamint a 9.1, és 9.2. 

pontok számozása 8., és 9.pontokra változik. 

e) A 12. pontban a „és kisegítő” szövegrész törlésre kerül. 

f) A költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiak szerint változik: 

„ 9. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

Intézmény alaptevékenysége a (szakfeladat rend alapján) 

851011 Óvodai nevelés, ellátás és óvodai integrációs fejlesztési program 

851012 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
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gyermekek óvodai nevelése integráltan 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan. 

852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam)  
képesség-kibontakoztató felkészítés 

integrációs nevelés-oktatás 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)  
képesség-kibontakoztató felkészítés 

integrációs nevelés-oktatás 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi 

fogyatékos, hallás- és beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi 

fogyatékos, hallás- és beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Szakkörök működtetése 

 Tanulmányi kirándulások és szabadidős tevékenységek szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

                                                                                                                                                   „ 

2./ Az intézmény módosított alapító okiratát 1. számú melléklet szerinti formában 

fogadja el egységes szerkezetben. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

130/2011. (XI.30.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát 

módosítja az alábbiak szerint: 

a) Az alapító okirat bevezető részéből a „valamint a költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 2008.évi CV. törvény 1.§-a” szövegrész törlésre kerül. 

b) A 7., 7.1. és a 9. pontok törlésre kerülnek. 

c) A 8.1. pontban „és feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” szövegrész 

helyébe „gazdálkodási jogköre” szövegrész lép. 
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d) A 8., 8.1. pontok számozása 7. pontra módosul, valamint a 9.1, és 9.2. 

pontok számozása 8., és 9.pontokra változik. 

e) A 12. pontban a „és kisegítő” szövegrész törlésre kerül. 

f) A költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiak szerint változik: 

„ 9. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

Intézmény alaptevékenysége a (szakfeladat rend alapján) 

851011 Óvodai nevelés, ellátás és óvodai integrációs fejlesztési program 

851012 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

gyermekek óvodai nevelése integráltan 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan. 

852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam)  
képesség-kibontakoztató felkészítés 

integrációs nevelés-oktatás 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)  
képesség-kibontakoztató felkészítés 

integrációs nevelés-oktatás 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi 

fogyatékos, hallás- és beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi 

fogyatékos, hallás- és beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Szakkörök működtetése 

 Tanulmányi kirándulások és szabadidős tevékenységek szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

                                                                                                                                                   „ 

2./ Az intézmény módosított alapító okiratát 1. számú melléklet szerinti formában 

fogadja el egységes szerkezetben. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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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 


