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19/2012.  Karancsság Község Önkormányzata és 

Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületeinek 2012. december 27-én 

megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületeinek 2012. december 27-én 16 órától 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, 

Szmorad László alpolgármester, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Köröskényi Péter körjegyző, 

Vincze Nikolett körjegyző, 

 

 

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 megjelent,, a szalmatercsi 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. 

A karancssági jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Dr.Brumár Mihály és Juhász László 

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. 

 

Az együttes ülés napirendi pontjai: 

 

1. A közoktatási törvény változásával kapcsolatos teendők 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

2. Megbízás adása óvodavezetőnek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

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

észrevétel és hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogadják. 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. A közoktatási törvény változásával kapcsolatos teendők 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 

 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy a közösen fenntartott 

intézmény alapító okiratát módosítani szükséges, ugyanis január 1-től nem lehet az alapító 

okiratban állami köznevelési feladat. Kéri a módosító okirat elfogadását, amennyiben nincs 

kérdés. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2012. (XII.27.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha alapító 

okiratának módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

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: értelemszerű 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

128/2012. (XII.27.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az I. István Általános Iskola, Napközi otthonos Óvoda és Konyha alapító 

okiratának módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

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: értelemszerű 

 

2. Megbízás adása óvodavezetőnek (zárt ülés keretén belül) 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere 
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Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy mivel kinevezés, megbízás 

adása zárt ülés keretén belül tárgyalandó, a napirend idejére 16.15 órától zárt ülést rendel el. 

 

Kmf. 

 

 

 

      Szentes Dezső       Vincze Nikolett 

    polgármester            körjegyző 

 

 

 

 

 

 Gréczi-Zsoldos Miklós      Szentes Dezsőné 

        jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 


