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8/2012.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2012. április 26-án megtartott együttes ülésének 

jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2012. április 26-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, 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. 

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 napirendek elfogadását azzal a 

kiegészítéssel, hogy a testületek tárgyalják meg az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítására készített előterjesztést, a 2011. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló napirend előtt, valamint az egyebek napirend keretében az I. István díj 

kiadását zárt ülés keretén belül. 

 

Ezt követően a képviselők az együttes ülés napirendjét és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét 

észrevétel és hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogadják. 
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Az együttes ülés napirendi pontjai: 

1./ Előterjesztés az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

2./ Előterjesztés az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

3./ Előterjesztés az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat 

módosítására 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter körjegyző 

4./ Egyebek 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1./ Előterjesztés az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 
 

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

és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítására szóló előterjesztést. Felkéri Juhász Lászlót a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse az ott elhangzottakat. 
 

Juhász László a Bizottság Elnöke elmondja, hogy Karancsság és Szalmatercs Képviselő-

testületének Intézményirányító Bizottsága megtárgyalta a két Képviselő-testület által fenntartott 

intézmények (iskola, óvoda, konyha) 2011. évi költségvetésének módosítását tárgyaló előterjesztést 

és kialakította a Bizottság véleményét az együttes testületi ülésre. Az együttesen fenntartott 

intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a 2011. IV. 

negyedévében történt változások indokolják. A rendelettervezet a 2011. évi költségvetés módosított 

bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza. A költségvetési táblázatok változását tartalmazzák e rendelet 

mellékletei. A bizottság egyhangúan javasolta a rendelet módosítás elfogadását a Képviselő-

testületeknek. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

Karancsság-Szalmatercs Önkormányzatával közösen működtetett intézmények 

2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelettel 

módosított 5/2011./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság - Szalmatercs Önkormányzatával közösen működtetett intézmények 

2011.évi költségvetéséről szóló 

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

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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2./ Előterjesztés az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

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

és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az együttesen fenntartott intézmények 2011. évi 

költségvetés végrehajtásáráról szóló előterjesztést. Felkéri Juhász Lászlót a bizottság elnökét, hogy 

ismertesse az ott elhangzottakat. 

 

Juhász László a Bizottság Elnöke elmondja, hogy Karancsság és Szalmatercs Képviselő-

testületének Intézményirányító Bizottsága megtárgyalta a két Képviselő-testület által fenntartott 

intézmények (iskola, óvoda, konyha) 2011. évi költségvetésén végrehajtását tárgyaló 

előterjesztéseket és kialakította a Bizottság véleményét az együttes testületi ülésre. 

A vita során a bizottság elnöke ismertette a tagokkal az előző évi intézményi gazdálkodásról 

készített kimutatás bevételi, kiadási összegeit és az év során, az egyes intézményeknél kialakult 

pénzügyi hiányt. A hiány elsősorban a bevételi oldalon megállapítható nem megfelelő mértékű 

normatív támogatási összegek miatt alakult ki. Az intézményekre a takarékos gazdálkodás a 

jellemző, a saját bevételt tovább növelni az elmúlt évben sem tudták. Az intézményvezetők a 

pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérték, a 100 %-an finanszírozott pályázatokon részt vettek. 

Az önerős pályázatokon, a két képviselő-testület által hozott döntés szerint, az intézmények nem 

tudtak részt venni, mivel az önerőt egyik önkormányzat sem volt képes vállalni. A felelős vezetői 

magatartás és az önkormányzatok helytállásának köszönhetően az év elején tervezett több mint 22 

millió Ft-os hiánnyal szemben a hiány tényadata 7.485 eFt-ban realizálódott. 

Tájékoztatja a jelenlévőket továbbá, hogy Szalmatercs község polgármestere hozzászólásában 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy az iskolafenntartás terén feléjük múlt évre kimutatott fizetési 

elmaradást már teljesítették, 2012. január hónapban 1.000 e Ft-ot utaltak át és februártól havi 100-

100 e Ft utalására került sor az intézményi elkülönített számlára. Kérte továbbá Karancsság 

Önkormányzatától, hogy készítsenek számukra kimutatást a 2011. évi ÖNHIKI pályázaton nyert 

pénzek felhasználásáról, hiszen azoknak egy bizonyos részét a közösen működtetett intézményre 

kellett fordítani. A Bizottság megállapította, hogy a 2011. évi gazdálkodás a három intézménynél a 

tervezetthez képest kedvezőbben alakult, de így is keletkezett hiány, amelyet a két önkormányzat 

tulajdonhányadukkal arányosan rendezett, biztosítva ezzel az intézmények működésének 

zavartalanságát. A 2011. évi költségvetési beszámolót az együttes ülésen a két képviselő-testület 

részére elfogadásra javasolta azzal a kitétellel, hogy az intézményvezetők figyelmét fel kell hívni a 

további szigorú gazdálkodási elvek megtartására, a kiadások ésszerű korlátok között tartására. 

 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere hozzászólásában 

elmondja, hogy az év végi pályázatnak köszönhetően Szalmatercs átutalt 1.000.000 Ft-ot 

Karancsság Község Önkormányzatának az intézmény fenntartására, továbbá havi 100-100 e Ft-ot 

utaltak februártól, eddig összesen 300 e Ft-ot. Továbbá a közös fenntartású védőnői körzet pénzügyi 

elszámolásból rájuk eső rész figyelembevételével Szalmatercs Község Önkormányzata a közös 

intézményfenntartásból adódó pénzügyi kötelezettségüket teljesítettnek tekintik. Kéri egyben, hogy 

erről a testületek külön–külön hozzanak határozatot, hogy egymással szemben tartozás nincs, az 

elszámolást elfogadják. Szalmatercs Község Önkormányzata részéről a 2011. évi gazdálkodásról 

készített beszámolót a fentiek figyelembevételével elfogadásra javasolja. 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere megköszöni a bizottság javaslatát és Szentes 

Dezső polgármester hozzászólását. Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, vélemény, mivel nem 

volt szavazást rendel el. 
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Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012./IV.26./ számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalmatercs 

Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi 

otthonos Óvoda és Konyha, valamint a védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési 

elszámolását megtárgyalta és úgy határozott, hogy az intézményfenntartásból 

adódóan Szalmatercs Község Önkormányzata pénzügyi kötelezettségét 

teljesítettnek tekinti, az elszámolást elfogadja és tudomásul veszi, hogy 

egymással szemben fennálló tartozás nincs. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

28/2012. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsság 

Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi 

otthonos Óvoda és Konyha, valamint a védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési 

elszámolását megtárgyalta és úgy határozott, hogy az intézményfenntartásból 

adódóan Szalmatercs Község Önkormányzata pénzügyi kötelezettségét 

teljesítettnek tekinti, az elszámolást elfogadja és tudomásul veszi, hogy 

egymással szemben fennálló tartozás nincs. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. /IV.27./ önkormányzati rendelete  

a Karancsság-Szalmatercs község Önkormányzatával közösen működtetett 

intézmények 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a Karancsság-Szalmatercs község Önkormányzatával közösen működtetett 

intézmények 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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3./ Előterjesztés az I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat 

módosítására 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter körjegyző 

 

Köröskényi Péter, Karancsság község körjegyzője tájékoztatja a testületeket, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet értelmében felül kell vizsgálni a költségvetési szervek oktatási intézmények, stb. 

alapító okiratait. Az önkormányzati fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda 

és Konyha módosítása a bevezető részben a jogszabályi változás miatt válik szükségessé. A 2012. 

évi szakfeladatrend módosulásából adódó változások egy részét a kincstár hivatalból elvégezte, de 

ettől függetlenül vannak olyan esetek, amit az önkormányzatnak kell bejelenteni, megadni. A 

módosítások törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez csatolni kell a Képviselő-testületek vonatkozó 

döntéseit. 
 

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

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 
 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. /IV.26./ számú határozata 
 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. István Általános 

Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

Az alapító okirat bevezető részében „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv.”, törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép: 

„ ...az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról  

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet…” 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat aláírására. Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító 

okiratot a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vétele végett 

nyújtsa be. 

 

Felelős: polgármester és körjegyző 

Határidő: folyamatos 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. István 

Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha alapító okiratát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Az alapító okirat bevezető részében „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv.”, törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép: 

„ ...az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról  

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet…” 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat aláírására. Megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított alapító 

okiratot a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vétele végett 

nyújtsa be. 
 

Felelős: polgármester és körjegyző 

Határidő: folyamatos 
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4./ Egyebek 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy az 

egyebek napirend keretében az I. István díj kiadás megvitatására kerül sor, amit zárt ülés keretében 

kell megtárgyalni. A nyílt ülést bezárta és zárt az ülést rendelt el, amiről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

Kmf. 

 

Szentes Dezső       Vincze Nikolett 

    polgármester               körjegyző 

 

 

 

 Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

        jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 


