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12/2012.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2012. szeptember 13-án megtartott együttes 

ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2012. szeptember 13-án a Karancssági Önkormányzat tanácskozó termében megtartott 

együttes üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Karancsság Község Önkormányzatának részéről: 

Tóth Tihamér polgármester, 

Durnyik József képviselő, 

Juhász László képviselő, 

Kászi Richárd képviselő, 

Tőzsér Dezső képviselő, 

Vidéki Attila képviselő. 

Szalmatercs Község Önkormányzatának részéről: 

Szentes Dezső polgármester, 

Szmorad László alpolgármester, 

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 6 fő 

megjelent, , 1 fő igazoltan távol van,   a szalmatercsi 5 fő képviselőből 4 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. 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere, javasolja, hogy kerüljön az 

alábbi napirend is felvételre: „Az Önkormányzatok Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási 

intézmény működtetését át kívánják-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől”. 

 

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./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

2./ Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését 

át kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1./ Az együttesen fenntartott intézmények 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy az együttesen fenntartott 

intézmények 2012. 1. félévi működéséről szóló beszámolót az Intézményirányító Bizottság 

megvitatta, azt elfogadásra javasolja mindkét testületnek. A bizottsági beszámoló és javaslat alapján 

az együttesen fenntartott intézmények 2012. I. félévi működéséről Karancsság Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadta el. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalmatercs 

Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi 

otthonos Óvoda és Konyha 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

72/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsság 

Község Önkormányzatával közös fenntartású I. István Általános Iskola, Napközi 

otthonos Óvoda és Konyha 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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2./ Az Önkormányzat Szándéknyilatkozata arról, hogy a közoktatási intézmény működtetését 

át kívánja-e vállalni az államtól a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

Szentes Dezső, Szalmatercs község polgármestere az I. István Általános Iskola működtetésével 

kapcsolatban az alábbi szándéknyilatkozat elfogadását kéri mindkét képviselő-testülettől. Mivel az 

általános iskola 2013. január 1-től történő fenntartására és működtetésére Karancsság és 

Szalmatercs község együttesen sem képes, mindkét képviselő testület adja át a Magyar Államnak az 

általános iskola működtetési feladatait. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) pontja 

szerint, mint 3.000 főt meg nem haladó lakosságszámú település nyilatkozik, 

hogy az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 

valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését vállalni nem tudja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

73/2012. (IX.13.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) pontja 

szerint, mint 3.000 főt meg nem haladó lakosságszámú település nyilatkozik, 

hogy az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 

valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését vállalni nem tudja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

Godó Péter iskolaigazgató köszönetét fejezte ki mindkét képviselő-testület felé az előző testületi 

ülésen elfogadott csoportbontásért. Egyben jelezte a fenntartók felé, hogy az általános iskolában 

tetőjavítás vált szükségessé, ehhez kéri a feltételek biztosítását. 

 

Tóth Szőllős Mária vezető-óvónő az óvoda udvarán lévő homokozó felásásához, rendbetételéhez 

kérte a fenntartók segítségét. 
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Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere egyéb hozzászólás, javaslat nem lévén, az 

együttes ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szentes Dezső       Vincze Nikolett 

    polgármester               körjegyző 

 

 

 

 

 

 Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

        jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 


