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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 11 -i
üléséről.

Jelen vannak:

,

Tóth Tihamér polgármester
Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Haj dara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNO elnök

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat ,megállapítj a, hogy az
ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel minden
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajdara Roland és Horváth Zoltán
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:
l./ Aktuális ügyek áttekintése
l./ Aktuális ügyek áttekintése
Előterjesztő: polgármester

A napirend kapcsán a polgármester ismerteti, hogy a Hivatal tanácskozó termébe új székek és
asztalok kerülnek beszerzésre.
Az augusztus 20-i ünnepség tervezett programját ismerteti.
9 óra zászló felvonás, 11 óra szent mise. Délután fellép a Romantic együttes, gyermekek
fellépése, este Oláh Ádám és a tűzrózsák, valamint a 20 - 24 óráig diszkó.
A rendezvényen főzés is lesz.
A belterületi útpályázat nem lett eredményes.
Beszélt a közútkezelőkkel ígéretet adtak arra, hogy a faluközpontban levő hidat kitakarítj ák.
Továbbá elmondja, hogy az óvoda felújítása során 15 cm-es hőszigetelés kerül beépítésre,
mozgáskorlátozotti WC is ki lesz alakítva az előírások szerint.
Folyamatban az iskola TOP pályázata is. Beadásra került a szabadidőparkra is egy pályázat.
A beszámoló utáni hozzászólások:
Dr. Brumár Mihály képviselő: Véleménye szerint a képviselők nincsenek megfelelő
módon tájékoztatva, így nem sokat ér a képviselő-testületiség. Ha kérdezik a lakosok nem tud
sokszor információt adni. Sajnos a falu nagyon elhanyagolt, az árkok el vannak gazosodva,
a patak meder is rossz állapotban van.

Berki András képviselő: Ó már korábban is felvetett több dolgot, ami a véleménye szerint
fontos lenne megvalósítani pl. fűnyírásra rendszert kialakitani,telephelyvásárlás, műiiives
pálya,temető , közmunkások, Verbóiné árok kialakítás, közösségi ház kialakítása, hirdetőtábla
elhelyezése a faluban, közvilágítás bővítés az Újtelepi úton. Úgy érzi ezekből nincs
megvalósítva sok minden.
Hai dara Roland képviselő: megfelelő tájékoztatás az alapja a munkának, ezzel egyetért és
erre törekedni kell a az önkormányzatban.
Horváth Zoltán képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat munkája nem megfelelő,
szerinte ebben a formában nincs értelme tovább dolgozni. Ö is elmondja, hogy hosszú listája
van amit összeállított és el is mondott, de eredmény nincs. A polgármester nem veszi
figyelembe ezeket, telj esen mást csinál, ami testületi ülésen elhangzik.
Kászi Richárd képviselő: Elmondja, hogy már régóta fontolgatja , hogy lemond az
elhangzottak miatt, de még most úgy döntött, hogy nem mond le a képviselőségről.

Tőzsér Dezső képviselő: A felvetett problémákat meg kell oldani.
Tóth Tihamér polgármester : A felvetett kritikai megjegyzéseket meg fogja fontolni,
elmondja, hogy ő is látja és érzi,hogy változtatni kell. Neki is jó lenne , ha volna segítsége

sokszor de nincs, és egyedül kell mindent megoldani.
A polgármester javasolja, hogy id. Mangó István ,,Karancsságért" elismerő címet kapjon,
tekintettel arra, hogy a falu érdekében nagyon sokat tett.
Inditványát a képviselők elfogadják és 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozzák:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (VII.5.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Mangó István 3163 Karancsság, Alkotmány út 2 .szám alatti
lakost kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként
,,Karancsságért" elismerő címben részesíti , mivel önzetlen

munkásságával nagyban hozzájárult Karancsság község fejlődéséhez.
A Képviselő—testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Mangó István
részére a díszoklevelet és ,,Karancsságért" felirattal ellátott aranygyűrűt

2016.augusztsus 20.napján az ünnepség keretében adja át.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Ezt követően az polgármester az ülést bezárja.
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Karanesság Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én megtartott testületi
ülésén megielentekről.
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Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke
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Karancsság Község Polgármesterétől
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Magyarország helyi §nkormányzatairól szóló 201 Lévi
CLXX)(IX.törVény 44-45.§ —ai alapján
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületét

2016. augusztus 11-én (kedd) 15.00 órára
összehívom.

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

Napirendi javaslat

1./ Aktuális ügyek áttekintése
Előterjesztő: polgármester

Karancsság, 2016.augusztus 4.
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