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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. április 27-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2014. április 27—i
üléséről.
Jelen vannak:

Tőzsér Dezső alpolgármester
Dr.Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNO elnök

Tőzsér Dezső alpolgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat , bejelenti , hogy a
mai ülésen egészségügyi okokból Tóth Tihamér Karancsság község polgár mestere nem tud
részt venni, így az ülés vezetését ő látja el.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő—testületi ülés

határozatképes, mivel 5 fő képviselő megjelent 1 fő igazolt kivételével. A jegyzőkönyv
hitelesítőnek Horváth Zoltán és Kászi Richárd képviselőket javasolja kijelölni , majd
előterjeszti az ülés napirendjét.

Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testül tagjai
egyhangúlag elfogadják.
Az ülés napirendje:

1./Utcanév változással kapcsolatos döntés meghozatala
2./ A vidékfejlesztési pályázat (gépjárműbeszerzés) benyújtásáról döntés
3./Javaslat a nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtására
4./ Egyebek
1./ Utcanév változással kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: alpolgármester
/ előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Az alpolgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztések kiküldésre kerültek, megkérdezi,
hogy van —e valakinek hozzáfűzni valója . Mivel nem volt szavazást rendel el.
A képviselőtestület, négy igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.:

Karanesság község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015./IV.29./ határozata
Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXPÖHX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva és figyelembe véve a lakosok
nyilatkozatait figyelembe véve a következőket rendeli el::

1. A Képviselő—testület a Karancsság 595. hrsz— ú Felszabadulás út elnevezésű

közterületét ,, thelepi út" nevére változtatja meg.

2. A döntéséről az illetékes okmányirodát, az illetékes földhivatalt,
rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot,mentőállomást és a
közmű—szolgáltatókat, az orvosi ügyeletet az önkormányzatnak értesíteni

kell. A közterület-átnevezéssel érintett lakosokat írásban kell tájékoztatni
a Képviselő-testület döntéséről és az ezzel összefüggésben
felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester és jegyző

2./ A vidékfejlesztési pályázat (gépjárműbeszerzés) benyújtásáról döntés

Előterjesztő: alpolgármester
Az alpolgármester ismerteti. hogy a 2015. április 17-én megjelent a Miniszterelnökséget
vezető miniszter 21/2015. (IV.l7.) MVM rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015—től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
A rendelet értelmében ismét lehetőség nyílik támogatás igénybe vételére kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új
gépj árműbeszerzésére. A támogatás kizárólag a hivatkozott MVM rendeletben meghatározott

biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök,

berendezések és műszaki

paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható. A támogatás mértéke az összes
elszámolható kiadás 100 %-a. A támogatás alapját képező elszámolható nettókiadások

összege mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 millió Ft. A támogatással beszerzésre
kerülő gépjárműtekintetében CASCO biztosítást kell kötni, melyet az üzemeltetési
kötelezettség (5 év) időszaka alatt fenn kell tartani. További kötelezettség, hogy a beszerzett
gépjárművel nyújtott szolgáltatást ingyenesen kell ellátni. A támogatási kérelmet a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2014. május 4-én 8:OO órától ügyfélkapun
keresztül lehet benyújtani, forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:OO óráig. A
támogatási határozattal jóváhagyott beszerzést legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell
valósítani. A kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb
szolgáltatásnak szakmai programon kell alapulnia, melyet a támogatási kérelemhez csatolni
kell. A támogatási kérelemhez legalább 2 azonos műszaki tartalommal rendelkező, a
rendeletnek megfelelő árajánlatot, valamint az elfogadni kivánt árajánlat választásának
indokolását is be kell nyújtani. Javasolja új önkormányzati gépjárműbeszerzése ügyében
döntést hozni és a pályázatot benyújtani.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testiüetének
15/2015./IV.27./ határozata
Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről kiírásra
kerülő pályázatra kisbusz beszerzésére pályázat kerüljön benyújtásra.
A Képviselő—testület megbízza a polgármestert, a támogatás elnyerésére irányuló
pályázat benyújtására.

Határidő: a pályázati kiírás szerint azonnal
Felelős: polgármester

3./ Javaslat a nyári gvermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtására

Előterjesztő: polgármester
Az alpolgármester ismerteti, hogy 2015. évben is lehetőség nyílik a települési önkormányzat
számára, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására
támogatást igényeljen a nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak
értelmében idén — az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben ——
pályázniuk kell a települési önkormányzatoknak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához, melynek
biztosítására minden eddiginél magasabb összeg, három milliárd forint költségvetési forrás áll
rendelkezésükre.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok
igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43,
legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló
gyermekek számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés június 16. és augusztus 28. között
zajlik. A leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések nagyobb arányú támogatását
szolgálja a pályáztatás feltételrendszere. Ságújfalu hátrányos helyzetű településnek minősül,
ezért önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55 %-a után pályázhatunk támogatásra, azon túl az
önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. Ez 5 %—os emelkedést
jelent a tavalyi 50 %—hoz képes.
A sikeresen pályázó települési önkormányzatok — köszönhetően a 2015. évben az előző évhez
viszonyítva 10 %—kal megemelt összegnek — az általuk megigényelt támogatás legalább 34 %—
át megkapják. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 Ft.
Az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 20 %-át az étkeztetéssel felmerülő
költségek fedezésére fordíthatja.
Korábbi évekhez képest az idén nem követelmény az alapanyagra fordított összeg 30 %—ának
megyén, szomszédos megyén, vagy a település 40 km—es körzetén belüli őstermelőtől,
kistermelőtől történő beszerzése, hanem ez előnyt jelent a pályázatok elbírálása során
papír alapon legkésőbb május 8-áig kell eljuttatnia a Kicstár szervezetéhez.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015./IV.27./ határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő— testülete elhatározza,
hogy Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet 1.3. pontjában meghatározott Gyermekszegénység elleni
program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímén támogatási
kérelmét benyújtja.
Határidő: május 7.
Felelős: polgármester

4./Egyebek

4.1. Ismertetésre kerül, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fej lesztéseként Karancsság

településen két helyszínen lesz kialakítva hulladékgyűjtő sziget. Ennek műszaki feltételei
vannak így ezek közös bejárás során kerülnek végelegesen kij elölésre a kivitelező HE-DO
Kft munkatársaival.
4.2. Elkészült 4 db fa hulladékgyűjtő ,ennek elhelyezésére elhangzott javaslatok: Hivatal —
Iskola közötti terület , Palóc út és Kossuth út mellett levő élelmiszer üzlet mellett, Posta
hivatal és COOP üzlet előtti terület.

4.3 Az önkormányzat idén is csatlakozik az országos TeSzedd —Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhoz Szalmatercs községhez kapcsolódva.

4.4. Dr. Brumár Mihály képviselő javasolja a Pályázati Figyelőre való előfizetést.
4.5. Horváth Zoltán képviselő hozzászólásban elmondja, hogy számos kérdése és felvetése

van, amit a polgármesternek kívánt feltenni, de mivel most nincs itt azt egy következő
alkalmas időpontban fogja megtenni. Ettől függetlenül felveti, hogy az önkormányzat
kezelésében levő Ménes patak menti híd ügye továbbra sem oldódott meg, véleménye szerint
ezt későbbi problémák megelőzése érdekében meg kell oldani,ami már többször kért is.
Falugazdászi ügyfélfogadást véleménye szerint vissza kellene állítani.

4.6. Hajdara Roland képviselő nonprofit kft létrehozását szorgalmazza, mivel véleménye
szerint ez előnyös lenne az önkormányzat számára.

4.7. Többen felvetik, hogy a közmunkások munka fegyelme nem kielégítő, a munkavégzésük
nincs koordinálva, ez a kialakult gyakorlat a lakosokat is zavarja.

Ezt követően az alpolgármester az ülést bezárja.

kmf

űcő'fí? él;—za!)
Tőzsér Dezső
alpolgármester

Horváth oltán
jkv.hitelesitő

Előterjesztés

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére utca név változással
kapcsolatos napirend tárgyalásához.
Készült: 2015.április 27 —i ülésre

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 2013. január 1-i
hatállyal úgy léptette hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXDÖGX. törvény 14. §—át, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan

személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.Ha kétség merül fel a

tekintetben, hogy a közterület neve felel meg az előírásoknak , akkor arról a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását kell ügyelembe venni.

A Magyar Tudományos Akadémia állás foglalása szerint a Felszabadulás út elnevezése nem

javasolt . Ezért az érintett Felszabadulás út lakosai részére, a tisztelt képviselő-testület döntése
alapján a Felszabadulás úti lakosok részére írásos kérdőívet küldtünk ki. Javasoltuk az
Újtelepi út és a Szent István elnevezések használatát. Határidőig 66 darab kitöltött kérdőívet

küldtek vissza. A kérdőívekre adott válaszok alapján az alábbi utcanév javaslatok születtek.

1) Újtelepi út, 33 db,
2)
3)
4)
5)
6)

Szent István út, 12 db,
Liget út,3, db,
Tulipán út,2 db,
Gödrös út, 1 db,
Ménes út, 1 db,

7) Széchenyi út, 1 db,
8) gróf Kubinyi út, 1 db,
9) Liliom út, 1 db,
10) Hóvirág út, 1 db,
ll) Akácos út, 1 db,
12) Szilva út, 1 db,
13) Karancs út, 1 db.

Hét kérdőíven szerepelt az a nyilatkozat, hogy nem szeretné az utcanév változtatását.
A fentiek alapján az ,,Újtelepi út ,, elnevezéssel értenek egyet az utca lakói, így erre való
megváltoztatás elfogadását javasolom T. Képviselő-testületnek.

Karancsság, 2015. április 23.

Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 Lévi CLX)O(IX.törvény 44-45.§ —ai alapj án

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületét

2015. április 27 -én ( hétfő ) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

1./ Utcanév változással kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
2./ A vidékfej lesztési pályázat (gépj árműbeszerzés) benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
3. /Javaslat a nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
4/ Egyebek
Előteg'esztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2015.április 23.

Tóth Tihamer
polgármester

X

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 27—én megtartott testületi
ülésén megjelentem-ől.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgármester
Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő
Haj dara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási ioggal meghívottak:
Köröske'nyi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke
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