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5/2012.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2012. február 15-én megtartott együttes ülésének 

jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2012. 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 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, 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 Juhász László 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 a meghívóban szereplő javasolt napirend 

elfogadását. 

 

Az együttes ülés napirendi pontja: 

 

1. Az együttesen fenntartott intézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

A képviselők az együttes ülés napirendjét egyhangúlag elfogadják. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. Az együttesen fenntartott intézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy a Pénzügyi, Intézményirányító és 

Közművelődési Bizottság megtárgyalta a költségvetést, ahol jelen voltak az intézményvezetők is. 

Átadja a szót Kászi Richárd képviselőnek. 

 

Kászi Richárd képviselő, a Pénzügyi, Intézményirányító és Közművelődési Bizottság tagja: 
Elmondja, hogy a bizottság az ülésen megbeszélt változtatásokkal elfogadásra javasolja a 

költségvetést. 

 

Tóth Tihamér Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere: Hozzászólásában 

elmondja, hogy Karancsság község a 2010-2011-es években óriási feladatokat oldott meg, és úgy 

érzi, nagyon kilátástalan az önkormányzat helyzete. Van olyan önkormányzat, amely a közösen 

működtetett intézmény költségvetéséhez 140 ezer forinttal járul hozzá havonta, mert 10 gyermek a 

településről ott tanul. Kéri a szalmatercsi önkormányzat támogatását. Kiemeli, hogy az intézményre 

kapott normatíva 5.302.000 Ft volt, míg a bér és járulékai az intézménynek 5.889.441 Ft volt egy 

hónapra. Ez havonta 500.000 Ft hiányt okoz. A dologi kisadásokat lehet más forrásból is fedezni, 

például pályázatokból, de a személyi juttatásokra nem elég a normatíva. 

 

Szentes Dezső Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere: Hozzászólásában 

elmondja, hogy 13 éve kéri, hogy az önkormányzat mutassa ki tételesen a hiányt és mutassa ki, 

hogy Szalmatercsnek mennyivel és miért kellene hozzájárulnia. Véleménye szerint, ha a 

szalmatercsi gyermekek nem Karancsságra járnának, az veszélybe sodorná az intézményt. Úgy 

gondolja, hogy évi 2-3 millió forintot le lehet még faragni a költségvetésből. A konyha eddig sem 

volt veszteséges és nem is lehet az, így az óvodánál és az iskolánál kell lefaragni a költségeken. Az 

év végi pályázatnak köszönhetően Szalmatercs is átutalt 1.000.000 Ft-ot az önkormányzatnak, 

továbbá egyszer a konyhának is utalt évközben. 

 

Szentes Dezsőné Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Véleménye szerint a 

konyha mindig spórol, takarékoskodik, így ott úgy lehetne tovább fejlődni, ha bővítené az étkezők 

számát. 

 

Dénes Andrásné élelmezésvezető: Hozzászólásában elmondja, hogy egyetért a képviselő 

asszonnyal, szerzett is két idős étkezőt az utóbbi időben. Jó lenne, ha több felnőtt étkező is lenne, 

mivel bevétele az intézménynek abból van. A nyári étkezések, diákoknak való főzés is hasznot hoz, 

ezeket kellene erősíteni. Nyitott az intézmény ezekre a feladatokra, szolgáltatásokra. Kéri a 

testületek segítségét, hogy nagyobb készpénzállománya legyen az árubeszerzések miatt, mert így az 

akciós termékek beszerzésével is tudna költségeket lefaragni, gazdaságosabban működni. 

 

Gréczi-Zsoldos Miklós Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselője: Javasolja, hogy 

fogadják el a költségvetést és év közben kell majd odafigyelni az intézményekre jobban. 

 

Tóth Tihamér Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere: Javasolja, hogy a 

lecsökkent óvodapedagógus munkaidejét állítsa vissza az intézményvezető 8 órásra, majd 

szavazásra bocsátotta az intézmény 2012. évi költségvetését. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (II.15.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha és védőnői szolgálat 

2012. évi költségvetését és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(Az intézmény költségvetése a határozat mellékletét képezi.) 

 

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  

16/2012. (II.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az I. 

István Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Konyha és védőnői szolgálat 

2012. évi költségvetését és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(Az intézmény költségvetése a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere megköszönte a jelenlévőknek 

az együttes ülésen való részvételt és az együttes ülést 17 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Szentes Dezső                Vincze Nikolett 

                        polgármester                      körjegyző 

 

 

 

 

 

     Szentes Dezsőné              Gréczi-Zsoldos Miklós 

      jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


