
 1 

4/2013.  Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2013. 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, 

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, 

Takács Tamás képviselő, 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Köröskényi Péter jegyző, 

Vincze Nikolett jegyző 

Dénes Andrásné élelmezésvezető, 

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, a 

szalmatercsi 5 fő képviselőből 5 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 Gréczi-Zsoldos Miklós és Szmorad László 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 intézmény 2013. 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 intézmény 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester 

 

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere elmondja, hogy a költségvetés tervezete a 

képviselő-testületek részére ki lett küldve írásos formában, továbbá a két polgármester és a jegyzők, 

valamint az intézményvezető is előzetesen áttekintette. 

 

Az előterjesztés ismertetését követően vélemény, hozzászólás nem volt, így szavazást rendel el. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (II.15.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Karancssági Óvoda és védőnői szolgálat 2013. évi költségvetését és azt az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

(Az intézmény költségvetése a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2013. (II.15.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 

Karancssági Óvoda és védőnői szolgálat 2013. 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 bezárta. 

 

 

kmf. 

 

Szentes Dezső               Vincze Nikolett 

                        polgármester                      jegyző 

 

 

                       Szmorad László        Gréczi-Zsoldos Miklós 

    jkv. hitelesítő                            jkv. hitelesítő 


