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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2013. 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 jegyző, 

Vincze Nikolett jegyző, 

Győriné Új Mária könyvvizsgáló, 

Godó Péter iskolaigazgató, 

Dénes Andrásné élelmezésvezető, 

Oláh Józsefné pü.munkatárs 
 
 

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 Vidéki Attila 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 továbbá javasolja a meghívóban szereplő 

napirendek tárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. és 3.napirend kerüljön felcserélésre, hogy 

előbb az intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntések meghozatala kerüljön megtárgyalásra 

és utána az intézményvezetői pályázat kiírása. 

Ezt követően a képviselők az együttes ülés napirendjét észrevétel és hozzászólás nélkül 

egyhangúlag elfogadják. 
 

Az együttes ülés napirendi pontjai: 
 

1./ Előterjesztés a Szalmatercs Község Önkormányzatával közösen fenntartott intézmények 

2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság község polgármestere 
 

2./ Intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője 
 

3./ Karancssági Kerekerdő Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője 
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Napirendek tárgyalása 

 

1./ Előterjesztés a Szalmatercs Község Önkormányzatával közösen fenntartott intézmények 

2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Tóth Tihamér, Karancsság község polgármestere 

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

Szentes Dezső, Szalmatercs Község Önkormányzatának polgármestere hozzászólásában 

elmondja, hogy Szalmatercs Község Önkormányzata részéről a 2012. évi gazdálkodásról készített 

beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Tóth Tihamér Karancsság Község Önkormányzatának polgármestere megköszöni Szentes 

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

 

További kérdés, észrevétel nem volt, így a polgármester szavazást rendel el és az alábbi döntések 

születnek. 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013. (IV.26.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalmatercs 

Község Önkormányzatával közösen fenntartott I. István Általános Iskola, 

Napköziotthonos Óvoda és Konyha, valamint a védőnői szolgálat 2012. évi 

költségvetési zárszámadását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

/Az intézmény zárszámadása a határozat mellékletét képezi./ 

 

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 

43/2013. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsság 

Község Önkormányzatával közösen fenntartott I. István Általános Iskola, 

Napköziotthonos Óvoda és Konyha, valamint a védőnői szolgálat 2012. évi 

költségvetési zárszámadását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

/Az intézmény zárszámadása a határozat mellékletét képezi./ 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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2./ Intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője 

 

Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője tájékoztatja a képviselőket, hogy a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012.évi CLXXXVIII. törvény alapján az I. István Általános iskola állami fenntartásba került 2013. 

január 1-től kezdődően. Az óvoda maradt önkormányzati fenntartásban. 1991-ben Szalmatercs 

községgel fennálló közös intézményfenntartó társulás lett létrehozva elsősorban az iskolai és óvodai 

feladatok ellátására. Tulajdonjogilag az iskola volt közös, az óvodában nincs tulajdoni részesedése 

Szalmatercsnek. A közös fenntartásra ez évtől költségvetési többlettámogatást nem ad a központi 

költségvetés, tehát már nem indokolt ennek a további fenntartása. Jogszabályi lehetőségeket 

figyelembe véve az oktatási év lejártával, illetve az új tanévtől lehet a társulást felmondani, 

megszüntetni. A jelenleg is érvényes társulási megállapodás is ezt mondja ki. A társulás 

megszűnésével az óvodai kötelező feladat ellátási kötelezettséget Karancsság Község 

Önkormányzata maradéktalanul fogja biztosítani továbbra is. A karancssági Képviselő-testület a 

2013. január 24-i ülésén már tárgyalta az ügyet, és döntést is hozott erről, ami meg lett küldve 

Szalmatercs község részére. Egyeztetés volt ezt követően a polgármesterek és a jegyzők között. 

Elvileg nem merült fel kifogás a társulás megszüntetésével kapcsolatban Szalmatercs polgármestere 

részéről, de testületi határozat erről még nem született. A társulás megszüntetéséhez minősített 

többséggel hozott döntést kell hoznia a testületeknek és 3 hónappal megelőzően kell ezt közölni 

egymással. Erre való tekintettel javaslat a 2013.július 26-i határnap a megszüntetésre. Ez esetben 

pedig az alapító okirat módosítása is szükséges, ami tartalmazza a fentiekből adódó változásokat. Az 

ülésre elkészítésre került a feladat-ellátási megállapodás „tervezet” az óvodai feladat ellátására, amit 

előzetesen véleményezett a Nógrád Megyei Kormányhivatal is. Ennek értelmében az 

intézményfenntartói társulás megszüntetésével, Karancsság Község Önkormányzata a szalmatercsi 

óvodás gyermekek számára az óvodai ellátást továbbra is biztosítja. 

 

Az előterjesztést követően a Képviselő-testületek a következő döntéseket hozzák: 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. (IV.26.) számú határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntéseket hozta: 

1./ Karancssági Kerekerdő Óvoda - fenntartására és működtetésére 1991. évben 

kötött, Szalmatercs Község Önkormányzatával fennálló közös 

intézményfenntartó társulást megszünteti 2013.július 26. napjával. 

2./ Ezzel egyidejűleg a Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okirat módosítását 

a határozat 1.sz.melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására és felkéri a jegyzőt a törzskönyvi 

bejegyeztetésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

44/2013. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntéseket hozta: 

1./ Karancssági Kerekerdő Óvoda - fenntartására és működtetésére 1991. évben 

kötött, Karancsság Község Önkormányzatával fennálló közös 

intézményfenntartó társulást megszünteti 2013.július 26. napjával. 

2./ Ezzel egyidejűleg a Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okirat módosítását 

a határozat 1.sz.melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására és felkéri a karancssági jegyzőt a törzskönyvi 

bejegyeztetésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2013./IV.26./ számú határozata  

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntéseket hozta: 

1./ Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szalmatercs 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által kötött óvodai feladat-

ellátási megállapodást a határozat 1.sz. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 

2./ A Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okiratát a határozat 2.sz.melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására és felkéri a jegyzőt a törzskönyvi bejegyeztetésre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

45/2013. (IV.26.) számú határozata 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

intézményfenntartó társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Karancsság 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által kötött óvodai feladat ellátási 

megállapodást a határozat 1.sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző 
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3./ Karancssági Kerekerdő Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

 Előterjesztő: Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője 

 

Köröskényi Péter, Karancsság község jegyzője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §-a alapján a települési önkormányzat 2013. január 1-jétől 

kizárólag óvodai ellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot lát el. A kiválással létrejövő 

Karancssági Kerekerdő Óvoda vezetésére a törvény értelmében nyilvános pályázat kiírása nélkül 

határozott idejű intézményvezetői magasabb vezetői megbízást kapott a korábbi tagintézmény 

vezető 2013. július 31-ig. Az intézményvezetői megbízásra szóló pályázatot meg kell hirdetni. A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve az ennek végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet értelmében a magasabb 

vezetői megbízás nyilvános pályázat útján adható. A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási 

Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a fenntartó önkormányzat 

székhelyén is, a helyben szokásos módon, közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét az 

NKI internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. A Kjt. és a fenti kormányrendelet 

előírásai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66-68. §-ai szerint készített és 

mellékelt pályázati felhívásban a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 tanév, 

amelynek kezdő napja 2013. augusztus 1., megszűnésének napja 2018. július 31. 

 

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013. (IV.26.) határozata 

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat 

mellékletét képező pályázati felhívással meghirdeti a Karancssági Kerekerdő 

Óvoda köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízását. A képviselő-

testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon pályázati felhívás közzétételéről és 

a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

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 

 

    

 Gréczi-Zsoldos Miklós                                                 Szentes Dezsőné 

         jkv. hitelesítő                                         jkv. hitelesítő 
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Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.26.) számú határozatának, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (IV.26.) számú határozatának 

1. számú melléklete 

 

 

Alapító okiratot módosító okirat 

 

 

A Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv - Karancsság Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 6/2013.(II.15.) számú és Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 12/2013. (II.14.) számú határozatával elfogadott, 2013.február 15-én kiadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1 .Az Alapító okirat 4. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„Alapító, fenntartó neve, székhelye: 

Szalmatercs Község Önkormányzata 

3163 Szalmatercs, Kossuth út 48. 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Szalmatercs Község Önkormányzata képviselő-testülete 

3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.” 

 

2. Az alapító okirat 10.1. pontjában a 

„A vezető felett a munkáltatói jogkört kinevezési, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 

visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása tekintetében Karancsság és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Karancsság Község polgármesterre gyakorolja Szalmatercs 

község polgármestere véleményének kikérésével.” 

szöveg helyébe  
„A vezető felett a munkáltatói jogkört kinevezési, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 

visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása tekintetében Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogokat Karancsság Község polgármesterre gyakorolja.” 

szöveg kerül. 

 

3. A 2013. február 15. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Záradék: 

Az alapító okiratot módosító okirat 2013.július 26-án  lép hatályba. 

Az alapító okiratot módosító okiratot Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2013. (IV.26.) számú, Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2013. 

(IV.26.) számú határozatával jóváhagyta.” 

 

Karancsság, 2013.április 26. 

 

 

 Tóth Tihamér              Szentes Dezső 

    polgármester                                                                              polgármester 
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Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) számú határozatának, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (IV.26.) számú határozatának 

1. számú melléklete 

Feladat-ellátási megállapodás 

óvodai feladat ellátására  
 

A megállapodást megkötő felek: 

Jelen megállapodás létrejött egyrészt Karancsság Község Önkormányzata (székhely: 3163 Karancsság 

Kossuth út 64., képviseli: Tóth Tihamér polgármester), másrészt Szalmatercs Község Önkormányzata 

(székhely: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48., képviseli Szentes Dezső polgármester) között alulírott 

helyen és napon a következő feltételekkel. 
 

A megállapodás tárgya: 

1. Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szalmatercs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Karancssági Kerekerdő Óvoda (székhely: 3163 Karancsság, 

Kossuth út 25.), mint közös igazgatású köznevelési intézmény fenntartói társulását 2013. július 26. nappal 

megszünteti. 

2. Karancsság Község Önkormányzata a társulásból való kilépést követően 2013. július 27-től a 

szalmatercsi óvodás gyermekek számára az óvodai ellátást biztosítja. Ezen kötelezettségének Karancsság 

Község Önkormányzata úgy kíván eleget tenni, hogy feladat-ellátási megállapodást köt Szalmatercs 

Község Önkormányzatával. 

3. Szalmatercs Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás feladatát jelen 

megállapodás megkötésével biztosítja. 
 

A megállapodás tartalma és feltételei: 

4. Jelen megállapodásban Karancsság Község Önkormányzata vállalja, hogy a szalmatercsi lakóhellyel 

rendelkező óvodás korosztályú gyermekek számára biztosítja az óvodai ellátásokat a fenntartásában 

működő Karancssági Kerekerdő Óvoda nevelési intézményben a jogszabályi és szakmai előírásoknak 

megfelelően. 
 

A megállapodás időtartama: 

5. Jelen megállapodás 2013. július 26. napjától lép hatályba, és határozatlan időtartammal jön létre. 

6. A megállapodást felmondani mindkét fél részéről kizárólag a nevelési év végével, legkorábban júliusban 

lehet. 

7. A felmondási szándékot 3 hónappal korábban írásban kell a másik féllel közölni. 
 

Záró rendelkezések: 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

9. A megállapodást Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2013. (IV.26.) számú, 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2013. (IV.26.) számú határozatával 

jóváhagyólag elfogadta. 
 

Karancsság, 2013. április 27. 
 

 

Tóth Tihamér                                                                 Szentes Dezső 

    Karancsság Község Önkormányzata       Szalmatercs Község Önkormányzata 

polgármester                                                                    polgármester 
 

Ellenjegyezte:                                                        Ellenjegyezte:  
 

Köröskényi Péter                                                          Vincze Nikolett 

          jegyző                                                                            jegyző 


